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Dieta nie musi być nudna! Pyszne.pl inwestuje

w pracowników z potencjałem

21 programów
dietetycznych i posiłki,
których nie powstydziłaby
się najlepsza restauracja
– Maciej Lubiak i jego
Maczfit od kilku lat
udowadniają, że zdrowy
styl życia może być
pasjonującą, kulinarną
przygodą.
Współczesny świat pędzi nie
oglądając się za siebie, a my razem
z nim. Rzadko kiedy znajdujemy
czas, żeby odpocząć, zjeść w spokoju – nie wspominając o kilku
godzinach dziennie, które musielibyśmy spędzić w kuchni na
przygotowaniu zbilansowanych
posiłków. Do tego często dochodzi
wysoka cena produktów dla wegan
czy osób z innymi wykluczeniami,
jak nietolerancja glutenu czy laktozy. Dlatego wielu z nas, mimo
posiadanej wiedzy, nie jest w stanie
odżywiać się we właściwy sposób.
I tu z pomocą przychodzi
Maczfit. Catering dietetyczny, założony w 2015 roku przez warszawskiego restauratora i sportowca
Macieja Lubiaka, szybko odniósł
sukces, oferując klientom jakość

Biznes bazuje na nowoczesnych technologiach i nowatorskim pomyśle. Również
kultura organizacyjna firmy jest na wskroś współczesna, oparta na otwartości,
grze zespołowej i dzieleniu się wiedzą. Według Pyszne.pl, zrekrutowanie
odpowiednich ludzi to wyzwanie, ale też dopiero połowa sukcesu. Trzeba także
stworzyć właściwe środowisko pracy, które będzie wspierać indywidualny rozwój.

znaną do tej pory tylko z niewielu punktów na gastronomicznej
mapie Polski.
– Od małego borykam się
z różnymi nietolerancjami pokarmowymi. Wiem, jak trudno jest
wytrzymać na diecie, kiedy w kółko
spożywasz te same posiłki bazujące
na zaledwie kilku składnikach. Pomysł na Maczfit wziął się właśnie
z potrzeby smaku, udowodnienia że
możemy jeść zdrowo, lekkostrawnie
i w zgodzie ze swoim ciałem, nie
czując się jak kulinarny obywatel drugiej kategorii – wspomina
Maciej Lubiak.
Żeby to wszystko było możliwe,
właściciel Maczfit musiał postawić
na właściwych ludzi. Nad każdym
daniem czuwa sztab wyspecjalizowanych kucharzy i dietetyków

klinicznych, którzy ciągle szukają
inspiracji na całym świecie. W zestawach dietetycznych znajduje się
tylko to, co najlepsze i najzdrowsze
we współczesnej kuchni: od elementów Fusion w międzynarodowym wydaniu po pełne spektrum
tzw. „superfoods”. Wszystko przy
użyciu tylko najlepszych składników połączonych w niebanalne
kompozycje. Bo kto powiedział, że
nie da się zrobić pysznego brownie
z buraka czy cukinii?

Od trzyosobowego start-upu do
serwisu obsługującego miliony zamówień rocznie. Niewiele firm może
poszczycić się dynamiką rozwoju
porównywalną z Pyszne.pl. Zespół
najczęściej wybieranego w Polsce
serwisu do zamawiania jedzenia
online szybko rośnie i obecnie zbliża
się do 150 osób.
Talent i osobowość ważniejsze
od stażu pracy
Spółka chętnie zatrudnia także
osoby poniżej 30. roku życia, które
mają zadatki na dobrych pracowników i przyszłych menedżerów. W tej
grupie wiekowej na etapie rekrutacji
bardziej niż dotychczasowe osiągnięcia zawodowe doceniany jest osobisty
potencjał rozwoju kandydata.
Pyszne.pl tworzy przyjazne środowisko, w którym młodzi ludzie
mogą zdobyć kompetencje specjalistyczne, wspiera ich w planowaniu
i budowaniu własnej ścieżki zawodowej. Oferuje między innymi takie
narzędzia jak: dedykowane szkolenia,

kursy językowe, regularne spotkania
coachingowe, finansowanie zakupu
książek wspierających rozwój. Warto
również podkreślić międzynarodowy
charakter firmy, dzięki któremu wielu
pracowników ma możliwość czynnie
uczestniczyć w pracach nad centralnymi projektami oraz ma swój wkład
we wdrażanie globalnych procedur.
– Jeśli zapewnimy pracownikom
odpowiednie warunki, możemy być
zaskoczeni tym, jak szybko się rozwijają – opowiada Iwona Piotrowska,
HR Business Partner. Gdy otwieramy nowe stanowiska menedżerskie
niższego szczebla, naszym pierwszym
wyborem są zawsze ludzie już u nas
zatrudnieni. Mocną stroną dla takich
działań są nasi managerowie wyższego
szczebla, którzy mają doświadczenie we
wspieraniu rozwoju talentów – dodaje.
Istota atmosfery w pracy
Środowisko pracy i panująca
w nim atmosfera mają duży wpływ
na efektywność pracowników.
Oprócz typowych benefitów, takich

Tradycja w nowoczesnym Polska dziczyzna
wydaniu

jak karta sportowa, dofinansowanie
opieki medycznej, kurs językowy, dodatkowe ubezpieczenia, w Pyszne.pl
są organizowane imprezy integracyjne w kraju i za granicą. Ponadto
w budowaniu koleżeńskiej atmosfery
oraz wymianie doświadczeń sprzyja
specjalnie wydzielona część biura,
przeznaczona na złapanie oddechu
i wypoczynek.
Dużą popularnością w firmie
cieszy się funkcja Managera do spraw
Dobrego Nastroju. Co miesiąc powoływana jest nowa osoba, której
zadaniem jest takie rozdysponowanie
przyznanego budżetu, aby sprawić
radość jak największej ilości osób.
Jak dostać się do Pyszne.pl
Aktualne oferty pracy
w Pyszne.pl publikowane są na stronie: www.takeaway.com/jobs. Obecnie poszukiwane są osoby do nowo
wyodrębnionego działu Partner
Services. Powiększa się również
dział związany z rowerowymi dostawami jedzenia.

Dziki Trop jest marką mięsa i wędlin pochodzących
z zakładu przetwórstwa dziczyzny Elite ze Zwierzyńca.

Bliskość i znajomość klienta to aspekt zdecydowanie wyróżniający katowickie
„Społem” na tle lokalnej konkurencji. Spółdzielnia założona w 1881 roku
sukcesywnie buduje swój wizerunek sieci efektywnie łączącej bogatą historię
z nowoczesnym oraz przyjaznym podejściem do swoich klientów.
– Nieustanne unowocześnianie
sklepów i rozwój oferty produktowo-usługowej to nasza odpowiedź
na rosnące oczekiwania klientów
– mówi Wacław Słaby, Prezes
Zarządu PSS „Społem” w Katowicach. Priorytetem jest nie tylko
profesjonalna obsługa i jakość
oferowanych produktów, ale budowanie bliskich relacji z naszymi klientami. Dlatego w naszej
komunikacji podkreślamy prawie
140-letnią obecność w naszym mieście, która jest
dla nas zobowiązaniem
do pracy wg najwyższych
standardów, by w każdej
naszej placówce klient czuł
się zawsze komfortowo.
Dzięki takiej strategii
sklepy pod marką „Społem”
stały się synonimem rodzimej, prężnie działającej sieci handlowej, którą
obecnie tworzy 26 sklepów spożywczych oraz
salon mody Eleganza
i DOMOsfera+ z bogatą

ofertą artykułów gospodarstwa domowego – zlokalizowane w domu
handlowym „Skarbek”. Warto również wspomnieć, że „Społem” dostarcza do swoich placówek pieczywo
i wyroby cukiernicze z własnego
Zakładu Piekarsko-Ciastkarskiego,
wytwarzającego produkty na bazie
tradycyjnych, sprawdzonych receptur. To daje klientom gwarancję
najwyższej jakości produktów oferowanych na sklepowych półkach.

Rozszerzenie komunikacji
z klientami o aplikacje mobilne
oraz media społecznościowe, to tylko niektóre aspekty determinujące
nowoczesne podejście spółdzielni
do oczekiwań klientów oraz wymogów rynku. Działania te doskonale
uzupełnia program lojalnościowy
„Uśmiechnięte zakupy”. Pod szyldem
„Uśmiechnięte zakupy” – poza katowickimi sklepami „Społem” – działają również zrzeszone w jednej grupie
inne spółdzielcze sieci
z Bytomia, Brzeszcz, Dąbrowy Górniczej, Gliwic,
Krakowa, Nowej Huty,
Miechowa, Mikołowa, Olkusza, Oławy, Oświęcimia,
Raciborza, Siemianowic
Śląskich, Zawiercia oraz
GS Osiek, WIZAN Andrychów i Feniks Wrocław.
M.in. za takie podejście do
prowadzonego biznesu
PSS „Społem” w Katowicach zostało w tym roku
wyróżnione Top Marką
Lauru Konsumenta.

Firma Elite powstała ponad
20 lat temu, na skraju Roztoczańskiego Parku Narodowego. 10 lat
temu zakład został rozbudowany
i zmodernizowany, by spełniać
najwyższe normy unijne, co pozwoliło uzyskać producentowi
prestiżowy IFS (International
Food Standard) ISO 22000.
W stałej ofercie produktowej
znajdziemy zarówno świeże mięso z jelenia, dzika, sarny i daniela
jak i wyśmienite wyroby wędliniarskie z dziczyzny jak wędzone
polędwice, szynki, salami, kiełbasy i kabanosy.
Asortyment sygnowany
marką Dziki Trop pojawia się
codziennie na tysiącach stołów
w całej Europie, gdzie dziczyzna
ze Zwierzyńca jest synonimem
doskonałej jakości.
Produkty dostępne są w sieciach handlowych: Lidl, Auchan,
Selgros i E.Leclerc. Firmowe
sklepy Dziki Trop znajdują się
w Warszawie oraz w Krakowie.
Marka znalazła uznanie wśród
polskich konsumentów otrzymując nagrodę Laur Konsumenta –
Odkrycie Roku 2018 w kategorii
Wędliny premium.

Redaktor naczelny: Robert Kowalski • Wydawca: Kowalski Pro-Media Kowalski Robert • NIP: 634 247 79 84 • tel. (32) 205 55 90 • e-mail: info@rzeczobiznesie.eu

2

RZECZ O BIZNESIE

DODATEK PROMOCYJNO-REKLAMOWY

Godła programów wspierają decyzje konsumentów!
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.
Odpowiedź na te i szereg innych
pytań przyniosły nam ogłoszone niedawno wyniki badań wykonanych
przez instytut GFK Polonia, będący
oddziałem jednej z największych
firm badawczych na świecie. Wywiadów konsumenckich dokonano na
zamówienie holdingu reklamowego
AEGIS Media.
Pod uwagę wzięto preferencje
3000 potencjalnych klientów z najbardziej reprezentatywnego przedziału wiekowego 15-64 lat. Sposób
badania, na który się zdecydowano,
w terminologii profesjonalnej nazywa się CAPI (Computer Aided
Personal Interview). Osobom niezwiązanym z branżą badawczą, czy
reklamową ten skrót może niewiele
mówić. W uproszczeniu, CAPI to
metoda bezpośrednich wywiadów
przeprowadzanych w domach respondentów z udziałem komputera.
Wyniki takich badań kodowane są
w trakcie przeprowadzania wywiadu, a dane z terenu przesyłane
specjalnie zabezpieczonym łączem.
Podczas badań CAPI dotyczących rozpoznawalności godeł promocyjnych kierowano się kilkoma
istotnymi kryteriami, wśród których
były takie wytyczne jak: płeć badanego, dochody, wykształcenie, czy
aktywność zawodowa. Sprawdzono
również, które z wielu obecnych na
rynku godeł ma największy wpływ

na wybór opatrzonych nimi produktów.
Przyznać trzeba, że wyniki okazały się zadziwiająco jednoznaczne
i wyraźnie wskazujące na... skuteczność godeł. Aż 26% badanych
stwierdziło, iż medal (inaczej: godło
promocyjne – przyp. aut.) zamieszczony na opakowaniu w istotny
sposób wpływa na wybór oznaczonego nim produktu. Grupą, która
najczęściej zwraca uwagę na godła
promocyjne, okazali się mieszkańcy
dużych, ponadstutysięcznych miast.
Zaintrygował nas fakt, że po
raz kolejny panie okazały się bardziej dociekliwe 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 mężczyźni, kierują się
przy zakupach godłami promocyjnymi. Na dokonanie zakupu towaru
oznaczonego godłem ma również
wpływ zasobność portfela. Osoby
o wyższych dochodach, dokonując zakupu, chętniej sugerują się
graficzną informacją o zdobyciu
przez daną markę konkretnego
tytułu, na przykład Lauru Konsumenta. Obecność godła przykuwa
także uwagę osób wykształconych.
Badanie wykonane przez GFK
Polonia pokazało nam, że ci, któ-

rzy 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 również 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 produkty, jest kilka. Czy w takim razie
wszystkie są tak samo miarodajne?
Czy każde z nich znaczy dla konsumenta 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 Konsumenta. 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 charakterem 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
produkty opatrzone godłem Top
Marki to najczęściej mężczyźni.
Panów satysfakcjonuje najwyższe
z możliwych odznaczeń, co wska-

zywać może na odwieczną samczą
chęć współzawodnictwa, zdobycia najwyższej wygranej. W tym
przypadku takim konsumenckim
świętym Graalem jest produkt
najbardziej rekomendowany przez
innych, marka nie opuszczająca
podium w plebiscycie Laur Konsumenta, czyli Top Marka. Top Marka
najbardziej przekonuje także osoby

o nieco grubszym portfelu i wyższym wykształceniu. Panie okazują
się za to zapalonymi odkrywcami.
To one poszukują nowych rozwiązań
i wykazują się chęcią zmiany dotychczasowych zwyczajów zakupowych.
Dlatego właśnie godłem, które najbardziej skłania je do dokonania
konkretnego wyboru, jest Odkrycie Roku.

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.

kładnie Laur Klienta/Konsumenta
Odkrycie Roku.

Jak poruszać
się w dżungli
nowości
rynkowych

Co roku taką nieprzewidywalną
dżunglą jest rynek nowości i to nie
tylko kosmetycznych, czy farmaceutycznych, 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 niepowtarzalny w swoim rodzaju?
Pomyślmy logicznie: jeśli coś jest
jedyne, to przecież nie może być stadne. Ale logika nie pomoże, kiedy na
opakowaniu trzech różnych produktów, 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-

Dla kogo/czego?
Odkrycie Roku to nagroda przyznawana innowacyjnym produktom
i usługom, które pomimo krótkiego
funkcjonowania na rynku potrafią
wzbudzić zaufanie konsumentów.
Ale nie tylko. Dotyczy ona również
produktów i usług, które objęła nowa,
ciekawa i skuteczna kampania reklamowa. To także nagroda dla tych
marek, które przeszły lifting marketingowy, relaunch, bądź zostały po raz
pierwszy wskazane przez konsumentów w ogólnopolskim sondażu Laur
Klienta/Konsumenta.

Kto/jak?
Nagroda jest przyznawana przez
komisję konkursową projektu Laur
Konsumenta/Klienta. To ona dokonuje
oceny innowacyjności produktów,
perspektyw odbioru przez rynek oraz
prognozowanej dynamiki wzrostu popularności i wybiera w każdej kategorii
(w konkursie jest ich około 200) jeden
z nich.
Komisja konkursowa pracuje niezależnie, co nie znaczy, że nie można
do niej zgłosić swojego „odkrycia”.
Wręcz przeciwnie. Komisja z chęcią
przygląda się i ocenia produkty, które zgłaszają konsumenci czy nawet
producenci, dając szansę na wyjście
z dżungli najciekawszemu z nich.
Magdalena Ryś
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Doświadczenie
i szeroka oferta

Drewniane podłogi zdobią polskie domy od lat, urzekając
pięknem naturalnego surowca. Polski producent
gotowych drewnianych podłóg warstwowych, firma
Jawor-Parkiet, od ponad 25. lat dynamicznie reaguje
na zmieniające się trendy. Wszystko po to, by sprostać
oczekiwaniom rynku, bo kiedyś popularne były mozaika
i lity parkiet, a dziś klienci stawiają na funkcjonalność,
nietypowe wzornictwo i ekologię.
Według tegorocznego raportu
European Federation of the Parquet
Industry Polska, wykazuje największą
dynamikę wzrostu branży podłogowej wśród europejskich krajów. Stale
umacniający się rynek nieruchomości
luksusowych, wzrost świadomości
w zakresie eco life czy zmieniające
się trendy w światowym designie powodują, że coraz chętniej sięgamy po
produkty ekologiczne i cechujące się
niestandardowym wzornictwem.
Dobry design u Twych stóp
– Zarówno na rynku krajowym,
jak i eksportowym obserwujemy zmiany w decyzjach zakupowych klientów.
Podłogi lakierowane ustępują miejsca
olejowoskowanym, rośnie też popyt
na produkty niestandardowe – komentuje Grzegorz Sadowski, dyrektor
handlowy Jawor-Parkiet. Łączyć to
można ze zmianą nawyków konsumenckich i rosnącą świadomością
klientów, którzy coraz częściej decyzję
o aranżacji swoich domów, a co za
tym idzie wybór podłogi, pozostawiają architektom czy projektantom
wnętrz. – To wszystko sprawia, że od
lat monitorujemy rynek i modyfikujemy ofertę, uzupełniając ją o produkty
korespondujące z aktualnymi trendami
w światowym wzornictwie – dodaje.

Lubimy naturalnie i nietypowo
– W światowym designie królują obecnie kreatywność, odważne
wzory i powrót do natury – wyjaśnia
Sebastian Sklepik, odpowiedzialny
w Jawor-Parkiet za współpracę
z biurami projektowymi i architektami. W odpowiedzi na te tendencje
w ofercie mazurskiego producenta
znaleźć można obecnie deski unikalnie barwione czy takie o niestandardowych wymiarach, jak np.
dwuipółmetrowa FertigDeska
Luxury Maxi lub FertigDeska
Design Experience, przy pomocy
której możemy tworzyć niemalże
dowolne wzory ułożenia podłogi.
– Dziś ważna jest też ekologia, dlatego
nasze deski jeszcze na etapie produkcji
pokrywamy 3 ochronnymi warstwami naturalnego olejowosku. Nie bez
znaczenia dla klientów jest też fakt, że
warstwowa konstrukcja umożliwia
montaż produktów na ogrzewaniu
podłogowym – dodaje Sklepik.
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Bruk-Bet numerem
Regeneracja
jeden w oczach klientów pojazdów i urządzeń
Bogata oferta kostek brukowych, wielkoformatowe
płyty tarasowe, ścienne kamienie dekoracyjne,
system ochronny Perlon® Lamino® to tylko niektóre
skojarzenia konsumentów z marką Bruk-Bet.

Głośna praca silnika i skrzyni
biegów? CERAMIZER® regeneruje metalowe komponenty podzespołów i tym samym wycisza
pracę mechanizmów. Silnik bierze
Dziś oferta firmy to znacznie więolej? CERAMIZER® regeneruje
cej niż standardowe produkty z bezużyte powierzchnie tarcia w siltonu. Od lat siłę spółki budują także
niku i zmniejsza zużycie oleju.
inne cenione marki: Termalica®,
CERAMIZER® zwiększa komBruk-Bet Solar®, Georyt® i Intrac,
presję i zabezpiecza mechanizmy
będące liderami w swoich branżach.
przed zużyciem na co najmniej
System budowy Termalica®
70 000 km.
z betonu komórkowego pozwala
Produkt CERAMIZER® został
na wznoszenie jedno-, jak i wielonagrodzony w tegorocznej edywarstwowych ścian zewnętrznych
cji plebiscytu Laur Konsumenta
i wewnętrznych różnych obiektów mi recenzentami produktów danej tytułem Odkrycia Roku 2018
budowlanych. Główną zaletą wyro- marki, ponieważ są jednocześnie w kategorii Jakość i innowacyjbu są przede wszystkim energoosz- indywidualnymi odbiorcami, któ- ność branży samochodowej.
czędność oraz szybkość budowy.
rzy korzystają z poszczególnych
Ceramizer Sp. z o.o. jest proInnowacyjność to kolejne wyrobów.
ducentem wysokojakościowych
oblicze marki Bruk-Bet. Jako
Warto przyjrzeć się dokładniej dodatków do oleju silnikowego,
pierwsza w Polsce zaczęła pro- oferowanym produktom i zastano- skrzyń biegów, układów wspomadukować wysokiej jakości pa- wić, dlaczego to właśnie kostki bru- gania i paliwa. Marka Ceramizer.pl
nele fotowoltaiczne pod marką kowe Bruk-Bet zdobyły najwyższe istnieje na rynku polskim od
Bruk-Bet Solar®. Dziś jest wiodącym miejsce w konkursie, wyprzedzając roku 1996 harmonijnie rozwijapolskim producentem tego rodza- swoją konkurencję. Bez wątpienia jąc swoją sieć sprzedaży i buduju asortymentu.
przyczynił się do tego stosowany sys- jąc świadomość marki. W chwili
W ofercie firmy znajdziemy rów- tem ochrony nawierzchni Perlon® obecnej produkty CERAMIZER®
nież studnie betonowe i szczelne Lamino®. Producent powleka kostki
systemy kanalizacyjne, które od brukowe na etapie produkcji specjallat z powodzeniem znajdują za- nymi środkami modyfikowanych
stosowanie w wielu inwestycjach żywic. Głównym celem tego zabiegu
infrastrukturalnych i budownictwa jest stworzenie warstwy ochronnej
drogowego.
zapobiegającej wnikaniu zabrudzeń
Nowatorskie rozwiązania, wyso- w strukturę betonu, jak również mika jakość, różnorodność i estetyka gracji wykwitów wapiennych z beproduktów to cechy, które bez wąt- tonu na jego powierzchnię. To tylko
pienia opisują działalność spółki. jedno z nielicznych rozwiązań, które
Zostało to zauważone i jednocze- docenili konsumenci.
śnie docenione przez konsumentów.
Bruk-Bet z pewnością nie przeBruk-Bet został nagrodzony Lau- stanie zaskakiwać swoich odbiorrem Konsumenta – Top Marka 2018 ców, ponieważ nieustannie stara
w największym ogólnopolskim ple- się wzbogacać swoją ofertę i wprobiscycie konsumenckim w katego- wadzać innowacyjne rozwiązania
rii Jakość i innowacyjność usług/ technologiczne oraz produktowe.
produktów budowlanych – kostka
brukowa. Konsumenci oddający
głosy podczas sondaży są najlepszy-

dostępne są zarówno w kraju, jak
i w ponad 1000 punktach sprzedaży
za granicą. Produkty sprzedawane są m.in. w takich krajach jak:
Słowacja, Islandia, Wielka Brytania,
Arabia Saudyjska, czy też Francja.
Działanie CERAMIZERA®
oparte jest na nowoczesnej technologii, która pozwala na regenerację
silników, skrzyni biegów, mostów
i innych urządzeń, w których
występuje tarcie metalu o metal.
Warstwa ceramiczna powstaje dzięki połączeniu cząsteczek
CERAMIZERA® z cząsteczkami
metalu przemieszczającymi się
w oleju. Innowacyjność w zastosowaniu produktu polega na braku
konieczności demontażu regenerowanego urządzenia. Proces regeneracji oraz tworzenia warstwy
ceramicznej odbywa się automatycznie już po 200 km od momentu
dodania preparatu do oleju.
Dziękujemy wszystkim klientom za zaufanie, jakim obdarzyli
markę CERAMIZER®.
Zapraszamy na www.ceramizer.pl
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RZECZ O BIZNESIE

Dobra praca na długie lata Wiarygodny pracodawca
Grupa Azoty PUŁAWY to firma dbająca o najwyższe
standardy na wszystkich płaszczyznach swojej
działalności. Od ponad 50 lat dostarcza klientom
najlepsze produkty i nieustannie rozwija działalność,
odpowiadając na zmieniające się potrzeby rynku.
Dba też o swoich pracowników, ponieważ to oni stanowią
niekwestionowaną, największą wartość firmy.

Stefczyk Finanse zatrudnia ponad 2000 pracowników w niemal
400 placówkach Kasy Stefczyka.
Mimo to Stefczyk Finanse nie jest
korporacją, tylko społecznością
– to zespół stanowi o sile firmy.
Dostrzegamy i doceniamy potencjał – zatrudniamy nie tylko
doświadczone osoby, ale również
młodych ludzi, którzy są dopiero na
początku swojej drogi zawodowej.
Od początku otrzymują oni od nas
wsparcie – mamy bardzo przyjazny
i rozbudowany proces onboardingu. Dbamy również o wieloletnich
pracowników, gdyż ważne są dla nas
długotrwałe relacje. Ponad 50% zespołu to osoby, które pracują dłużej
niż 5 lat, a około 80% zatrudnień

na wyższych szczeblach to awanse
wewnętrzne.
Działania budujące przyjazne
środowisko pracy podejmowane
są skutecznie, o czym świadczy
uzyskanie przez nas w 2018 r. po
raz kolejny tytułu Solidnego Pracodawcy Roku. Tytuł ten przyznawany
jest firmom, które oferują korzystne
warunki pracy, terminowo wypłacają wynagrodzenie oraz oferują
atrakcyjne warunki socjalne. Każdy pracownik zatrudniony jest
na umowę o pracę, a w trudnych
chwilach może liczyć na wsparcie
dzięki Fundacji Stefczyka.
Otrzymanie po raz kolejny tytułu Solidnego Pracodawcy Roku
jest potwierdzeniem rzetelności

w zakresie zarządzania i współpracy
z ludźmi. Te czynniki przekładają
się na identyfikację pracowników
z wartościami i celami firmy oraz
postępowanie według idei compliance, która zakłada zgodność
działalności z regulacjami prawnymi i najwyższą jakość obsługi.
Wiemy, że współcześnie rynek
pracy jest rynkiem pracownika.
Firmy dokładają coraz więcej starań w przekonanie do siebie wartościowych i zaangażowanych ludzi.
Właśnie dlatego Stefczyk Finanse pozostaje w stałym kontakcie
z obecnymi i potencjalnymi pracownikami oraz dba o rozwój – nie
tylko młodych pracowników, ale
także tych doświadczonych.

Wśród celów polityki personalnej
zapisanych w Strategii Zarządzania
Zasobami Ludzkimi w Grupie Azoty
PUŁAWY znalazło się m.in. budowanie
kultury organizacyjnej nastawionej na
sukcesywny wzrost efektywności pracy i kreatywności pracowników oraz
maksymalne wykorzystanie wiedzy,
kompetencji i umiejętności zatrudnionych osób.
W Grupie Azoty PUŁAWY
pracuje ok. 3,5 tys. osób. Znaczną część kadry stanowią osoby
z wieloletnim stażem, a ponad jedna trzecia załogi to osoby w wieku
50+. W Grupie Azoty PUŁAWY
zdajemy sobie sprawę, że doświadczony pracownik to osoba samodzielna
i zorientowana na cel oraz poszukująca nowych rozwiązań. Jej wartość dla
przedsiębiorstwa jest nieoceniona.
Grupa Azoty PUŁAWY od 2011 r.
współpracuje z Zespołem Szkół Technicznych w Puławach. Spółka jest
patronem tej szkoły, finansuje m.in.
wyposażenie klas i laboratoriów oraz
stypendia dla najlepszych uczniów.
Przyjmuje też uczniów na praktyki
zawodowe, a najlepszych absolwentów zatrudnia.
W 2018 r. spółka uruchomiła
program stypendialny skierowany
do studentów wybranych kierunków
i uczelni. Pozwoli to na sfinansowanie stypendiów dla dwóch studentów
kierunku inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej
oraz dla jednego studenta biotechnologii z Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej i jednego z mechatroniki
na Politechnice Lubelskiej.
Praca dla tych, którzy cenią rozwój
Grupa Azoty PUŁAWY inwestuje w cią-

gły rozwój oraz podnoszenie kwalifikacji
swoich pracowników, tak więc nowo
przyjmowani przechodzą szkolenia adaptacyjne, z kolei kadra menedżerska
szkoli się z szeroko rozumianego zarządzania. Rozwijana jest wiedza fachowa
i umiejętności miękkie specjalistów
różnych branż. Szkolenia organizowane są przy okazji większości wdrożeń
nowych rozwiązań organizacyjnych
i technicznych. Ponadto spółka finansuje
wszelkie wymagane przepisami prawa
szkolenia oraz egzaminy na uprawnienia
państwowe.
W 2017 r. w Grupie Azoty PUŁAWY
wdrożone zostały dwa nowe programy
rozwojowe. Pierwszy z nich skierowany
jest do pracowników na stanowiskach
liniowych i określa ścieżki rozwoju
zawodowego na tych stanowiskach,
jak również zasady wynagradzania
doświadczonych pracowników dzielących się swoją wiedzą. Z kolei program
doskonalenia kompetencji w ramach
Akademii Umiejętności Grupy Azoty
PUŁAWY przygotowany został z myślą
o pracownikach administracyjnych,
menadżerach i kadrze inżynieryjno-technicznej. Ma on na celu zwiększenie
dostępu tej grupy zawodowej do szkoleń
z zakresu rozwoju osobistego (m.in.
komunikacji, zarządzania, organizacji
pracy itp.) oraz popularyzację szkoleń
prowadzonych przez wykładowców
wewnętrznych.
Wielu obecnych specjalistów
i menedżerów w Grupie Azoty
PUŁAWY swoją pracę rozpoczynało od
najniższych stanowisk i sukcesywnie,
z biegiem lat wspinało się po szczeblach
kariery. Kluczowym warunkiem awansu
są kompetencje pracownika, jego dotychczasowe osiągnięcia zawodowe oraz

potencjał rozwojowy.Ważnymi elementami systemu motywacyjnego firmy są
gratyfikacje finansowe dla pracowników
takie jak: premie kwartalne, nagrody
jubileuszowe, roczne czy specjalne przyznawane za udział w ważnych projektach
lub pracę w zespołach zadaniowych,
nagrody za szkolenia pracowników na
kursach wewnętrznych, inne dodatki,
a także wyższe od ustawowych odprawy emerytalne.
Warto też wspomnieć o przyznawanej co roku srebrnej lub złotej odznace
„Zasłużonego Pracownika”, z którą wiąże
się nagroda pieniężna.
W spółce obowiązuje korzystny
dla pracowników system pięciobrygadowej organizacji pracy zmianowej
ze skróconym średniotygodniowym
czasem pracy. Z kolei osoby zatrudnione
w systemie jednozmianowym mają czas
pracy skrócony o jedną godzinę tygodniowo (godziny takie można kumulować i odbierać w formie wolnego dnia
lub wykorzystywać w miarę potrzeb).
Korzystają oni również z ruchomego
czasu pracy, pozwalającego na elastyczne
dostosowanie godzin rozpoczynania
i kończenia pracy w zależności od indywidualnych potrzeb.
Ponadto pracownicy mogą korzystać z bogatego pakietu socjalnego,
obejmującego nie tylko dofinasowanie
do wypoczynku oraz aktywności z obszaru kultury, sportu i rekreacji, ale też
preferencyjne pożyczki z zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych, prywatną opiekę medyczną i korzystne ubezpieczenia.
Wszystkie te działania leżą u źródeł sukcesu Grupy Azoty PUŁAWY,
która już po raz piąty otrzymała tytuł
Solidnego Pracodawcy Roku.

Pomaganie daje radość! Spółka PKP LHS
Solidnym Pracodawcą

PPF Hasco-Lek S.A. to jeden z największych
polskich producentów leków, suplementów
diety oraz produktów medycznych.
Firma działa na polskim rynku
od 1984 roku i łączy doświadczenie
z najnowocześniejszą technologią.
Misją Hasco-Lek jest kompleksowa ochrona
zdrowia – od produkcji farmaceutyków,
poprzez zaawansowane badania w
dziedzinie nauk medycznych i farmacji, aż
po dystrybucję produktów. Konsekwencją
rozwoju firmy PPF Hasco-Lek S.A.
i powstawania nowych spółek zależnych
było utworzenie w 2015 r. Grupy HASCO.
Od samego początku funkcjonowania firmy jej założyciel
dr Stanisław Han prowadził działania
dobroczynne. Nic zatem dziwnego,
że również pracownicy Hasco-Lek
czują potrzebę pomagania. Wynika
to nie tylko z misji firmy, ale przede
wszystkim z potrzeby serca. To właśnie z ich inicjatywy 12 lat temu
powstała Fundacja HASCO-LEK.
Każdego roku w wolontariat pracowniczy angażuje się bardzo wiele
osób, tylko w ubiegłym roku było to
ponad 200 pracowników, a liczba ta
stale rośnie.
Szczególnie intensywny w działalności fundacji był rok 2017, kiedy to
cała firma wraz z powiązanymi z nią
spółkami Grupy HASCO zebrała po-

nad 700 książek dla pacjentów szpitali
w akcji Wielkiej Zbiórki Książek!
Pracownicy chętnie angażowali się
również w akcje na rzecz chorych
i niepełnosprawnych dzieci przebywających w zaprzyjaźnionym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla
Dzieci w Piszkowicach. Zaangażowali
się również we współtworzenie Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności
Destination Imagination, prowadząc
warsztaty farmaceutyczne i występując w roli ekspertów. W lipcu minionego roku pracownicy zorganizowali
również zbiórkę publiczną, koncert
charytatywny i akcję krwiodawstwa.
Wolontariusze realizowali też autorskie miniprojekty w domach dziecka,
zakładach opiekuńczo-leczniczych

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. otrzymała tytuł Solidny Pracodawca.
Zdobyty tytuł potwierdza jakość polityki zarządzania zasobami ludzkimi w PKP LHS.
Dbałość o warunki pracy, stwarzanie możliwości rozwoju zawodowego pracowników
oraz współpraca w zakresie edukacji młodzieży to kluczowe elementy, którymi kieruje
się PKP LHS w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Zadowoleni i zmotywowani
pracownicy umożliwiają ekspansję firmy i osiąganie kolejnych sukcesów biznesowych.

i szpitalach (m.in. odnowienie placu
zabaw, wspólne gry i zabawy, podchody, ogniska, mecze sportowe,
wycieczka do zoo, warsztaty farmaceutyczne, czytanie książek w szpitalach).
– Dla mnie w realizacji programu
wolontariatu pracowniczego najważniejsze jest to, że również pracownicy
naszej firmy mogą doświadczyć takich
emocji, z jakimi łączy się praca w fundacji. Jest to między innymi wzruszenie
związane z kontaktem z dzieciakami
chorymi lub przebywającymi w domu
dziecka. To także radość związana
z tym, że choć na chwilę możemy
zmienić ich świat na lepszy – mówi
Aleksandra Kowal, koordynator wolontariuszy w Fundacji HASCO-LEK.

Czujesz się solidnym pracodawcą?
Uważasz, że firma, 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

Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu
W związku z planowanymi inwestycjami oraz rozwojem PKP LHS
będzie potrzebować wielu wykwalifikowanych specjalistów oraz maszynistów, których obecnie brakuje
na rynku pracy. Dlatego, w roku
szkolnym 2019/2020 w Zespole
Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
w Zamościu planowane jest otwarcie
kolejowych klas pod patronatem
PKP LHS. Współpraca jest odpowiedzią na apel do pracodawców wystosowany przez Premiera Rządu RP
Mateusza Morawieckiego i Minister
Edukacji Narodowej Annę Zalewską.
Chodzi o dostosowanie kształcenia
do potrzeb nowoczesnej gospodarki
i odbudowę szkolnictwa branżowego
adresowanego do młodych ludzi
podejmujących decyzję o wyborze
swojej przyszłej ścieżki zawodowej.

– Poszukujemy maszynistów,
toromistrzów, rewidentów taboru
i automatyków urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Dlatego zdecydowaliśmy wspierać kształcenie
branżowe, żeby jak najwięcej młodych ludzi było przygotowanych do
zawodów kolejowych. Cieszę się, że
wynikiem współpracy będzie utworzenie klas kolejowych – mówi Zbigniew
Tracichleb, prezes zarządu PKP Linia
Hutnicza Szerokotorowa.
PKP LHS zatrudnia blisko 1300
osób. W ramach umowy współpracy z uczelniami i szkołami
ponadpodstawowymi w 2017 r.
wielu uczniów i studentów miało
możliwość skorzystania z praktyk
i staży zawodowych.
Pod koniec stycznia spółka
podpisała umowę z Europejskim

Bankiem Inwestycyjnym w sprawie
finansowania programu inwestycyjnego o wartości blisko 300 mln zł,
z czego 121 mln zł wyniesie kredyt
z EBI. Spółka modernizuje stacje
na linii nr 65 – najdłuższej w Polsce linii szerokotorowej wykorzystanej do transportu towarowego.
Linia jest jednocześnie najdalej na
zachód wysuniętą linią szerokotorową w Europie Środkowej. Łączy
kolejowe polsko-ukraińskie przejście graniczne Hrubieszów/Izow ze
Sławkowem w woj. śląskim. Linia
nr 65 liczy prawie 400 km i umożliwia transport towarów bez konieczności przeładunku za granicą.
Łącznie do 2025 roku PKP LHS
planuje zainwestować w modernizację infrastruktury i taboru
ponad 800 mln zł.
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Grupa Azoty PUŁAWY to firma dbająca o najwyższe standardy na wszystkich płaszczyznach swojej
działalności. Od ponad 50 lat dostarcza klientom najlepsze produkty i nieustannie rozwija działalność,
odpowiadając na zmieniające się potrzeby rynku. Dba też o swoich pracowników, ponieważ to oni
stanowią niekwestionowaną, największą wartość firmy.
Pracownicy największym
kapitałem
Wśród celów polityki personalnej zapisanych w Strategii
Zarządzania Zasobami Ludzkimi
w Grupie Azoty PUŁAWY znalazło się m.in. budowanie kultury
organizacyjnej nastawionej na
sukcesywny wzrost efektywności
pracy i kreatywności pracowników
oraz maksymalne wykorzystanie
wiedzy, kompetencji i umiejętności zatrudnionych osób.
W Grupie Azoty PUŁAWY
pracuje ok. 3,5 tys. osób. Znaczną
część kadry stanowią osoby z wieloletnim stażem, a ponad jedna
trzecia załogi to osoby w wieku
50+. W Grupie Azoty PUŁAWY
zdajemy sobie sprawę, że doświadczony pracownik to osoba samodzielna i zorientowana na cel oraz
poszukująca nowych rozwiązań.
Jej wartość dla przedsiębiorstwa
jest nieoceniona.

W trosce o przyszłe kadry
Grupa Azoty PUŁAWY od
2011 r. współpracuje z Zespołem Szkół Technicznych w Puławach. Spółka jest patronem
tej szkoły, finansuje m.in. wyposażenie klas i laboratoriów
oraz stypendia dla najlepszych
uczniów. Przyjmuje też uczniów
na praktyki zawodowe, a najlepszych absolwentów zatrudnia.
W 2018 r. spółka uruchomiła program stypendialny skierowany do studentów wybranych
kierunków i uczelni. Pozwoli to
na sfinansowanie stypendiów
dla dwóch studentów kierunku
inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej oraz dla jednego studenta
biotechnologii z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
i jednego z mechatroniki
na Politechnice Lubelskiej.

Praca dla tych, którzy cenią
rozwój
Grupa Azoty PUŁAWY inwestuje w ciągły rozwój oraz
podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników, tak więc nowo przyjmowani przechodzą szkolenia adaptacyjne,
z kolei kadra menadżerska szkoli się
z szeroko rozumianego zarządzania. Rozwijana jest wiedza fachowa
i umiejętności miękkie specjalistów
różnych branż. Szkolenia organizowane są przy okazji większości wdrożeń
nowych rozwiązań organizacyjnych
i technicznych.
Ponadto spółka finansuje wszelkie
wymagane przepisami prawa szkolenia oraz egzaminy na uprawnienia państwowe.
W 2017 r. w Grupie
Azoty PUŁAWY wdrożone zostały
dwa nowe programy rozwojowe.
Pierwszy z nich skierowany jest
do pracowników na stanowiskach
liniowych i określa ścieżki rozwoju

Solidny Pracodawca Roku
to prestiżowe wyróżnienie
liderów w dziedzinie HR
Nagroda ta stanowi potwierdzenie klarowności oraz rzetelności działania firm,
co niesie za sobą łatwiejsze nawiązywanie współpracy biznesowej oraz przewagę
nad konkurencją w różnego rodzaju przetargach oraz konkursach.
Czy opłaca się być solidnym pracodawcą?
Czy uczciwe traktowanie pracowników przekłada się na wymierne korzyści?
Tak! Przedsiębiorstwa należące do elitarnego grona laureatów są bardziej
wiarygodne w oczach innych podmiotów gospodarczych i ludzi.
O programie

Promocja medialna

Celem programu Solidny Pracodawca Roku jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce,
szczególnie tych, którzy w swojej
działalności promują najciekawsze
rozwiązania z zakresu HR, a przy tym
dzielą się własnymi doświadczeniami
na łamach ogólnopolskiej prasy.
Projekt powstał przede wszystkim
po to, aby wyłonić, uhonorować oraz
promować podmioty gospodarcze
cechujące się wzorcową polityką personalną, przekładającą się na wysoką
jakość produktów i usług świadczonych na wymagającym rynku polskim.
Program Solidny Pracodawca
Roku odbywa się w kilku równorzędnych kategoriach branżowych, regionalnych, oraz kategorii ogólnopolskiej.
Kategorie regionalne przeznaczone są
dla firm, których siedziby znajdują się
w poszczególnych makroregionach, ta
ostatnia dotyczy zaś przedsiębiorstw,
których oddziały lub filie obecne są na
terenie całego kraju.

Trwa piętnasta już edycja programu Solidny Pracodawca Roku, który
powstał w celu wyłonienia, uhonorowania oraz promocji tych podmiotów
gospodarczych, które odznaczają się
wzorową polityką personalną oraz
w których faktycznie zdrowe podejście
do człowieka przekłada się na jakość
oraz pozycję rynkową pracodawcy.
Rozpoczęła się także część medialna
programu. W związku z tym przygotowujemy publikacje na temat najlepszych
pracodawców w Polsce.
Kultura organizacyjna może stać
się silnym atutem przedsiębiorstwa
i wzmocnić jego wizerunek. Warto zatem wskazać na pozytywne rozwiązania
w sferze HR, przedstawić styl funkcjonowania oraz role ludzi w kształtowaniu sukcesu firmy. Warto pokazać, że
przedsiębiorstwo wpisuje się w politykę
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
Warto oddać głos pracownikom, którzy np. niedawno awansowali, zostali
w różny sposób wyróżnieni, młodym
mamom, które nie muszą się bać o sta-

nowisko po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Istotnym celem programu
jest jego istnienie medialne. Uczestnicy
– poprzez prezentacje prasowe publikowane na łamach naszych dodatków do
dzienników: „Rzeczpospolita”, „Gazeta
Wyborcza”, „Dziennik Gazeta Prawna”
lub materiały telewizyjne emitowane
w programie Monitor Gospodarczy
– mają okazję wzmocnić swój wizerunek jako rzetelnego pracodawcy, ale
też promować swoje produkty bądź
usługi. Celem prezentacji jest pokazanie
dokonanych inwestycji w kapitał ludzki,
jak też przełożenie właściwej polityki
personalnej na osiągane efekty ekonomiczne i pozycję rynkową.

Gala
Gale programu Solidny Pracodawca Roku są od lat okazją do oficjalnego
podsumowania kolejnych odsłon konkursu. Uroczystość wręczenia wyróżnień jest dla najlepszych pracodawców
w Polsce również okazją do wymiany
doświadczeń i pomysłów dotyczących
polityki personalnej.

zawodowego na tych stanowiskach,
jak również zasady wynagradzania
doświadczonych pracowników
dzielących się swoją wiedzą. Z kolei
program doskonalenia kompetencji
w ramach Akademii Umiejętności
Grupy Azoty PUŁAWY przygotowany został z myślą o pracownikach
administracyjnych, menadżerach
i kadrze inżynieryjno-technicznej.
Ma on na celu zwiększenie dostępu tej grupy zawodowej do szkoleń
z zakresu rozwoju osobistego (m.in.
komunikacji, zarządzania, organizacji
pracy itp.) oraz popularyzację szkoleń
prowadzonych przez wykładowców
wewnętrznych.

blach kariery. Kluczowym warunkiem
awansu są kompetencje pracownika,
jego dotychczasowe osiągnięcia zawodowe oraz potencjał rozwojowy.
Ważnymi elementami systemu
motywacyjnego firmy są gratyfikacje
finansowe dla pracowników takie jak:
premie kwartalne, nagrody jubileuszowe, roczne czy specjalne przyznawane
za udział w ważnych projektach lub
pracę w zespołach zadaniowych, nagrody za szkolenia pracowników na
kursach wewnętrznych, inne dodatki,
a także wyższe od ustawowych odprawy emerytalne.
Warto też wspomnieć o przyznawanej co roku srebrnej lub złotej
odznace „Zasłużonego Pracownika”,
z którą wiąże się nagroda pieniężna.

ze skróconym średniotygodniowym
czasem pracy. Z kolei osoby zatrudnione w systemie jednozmianowym
mają czas pracy skrócony o jedną
godzinę tygodniowo (godziny takie
można kumulować i odbierać w
formie wolnego dnia lub wykorzystywać w miarę potrzeb). Korzystają oni również z ruchomego czasu
pracy, pozwalającego na elastyczne
dostosowanie godzin rozpoczynania
i kończenia pracy w zależności od
indywidualnych potrzeb.
Ponadto pracownicy mogą korzystać z bogatego pakietu socjalnego,
obejmującego nie tylko dofinasowanie do wypoczynku oraz aktywności
z obszaru kultury, sportu i rekreacji,
ale też preferencyjne pożyczki z zaSystem motywacyjny – liczne
kładowego funduszu świadczeń sonagrody i awanse
cjalnych, prywatną opiekę medyczną
Przyjazny system pracy, bogaty
Wielu obecnych specjalistów pakiet socjalny
i korzystne ubezpieczenia.
i menadżerów w Grupie Azoty PUWszystkie te działania leżą u źróAWY swoją pracę rozpoczynało od
W spółce obowiązuje korzystny deł sukcesu Grupy Azoty PUŁAWY,
najniższych stanowisk i sukcesywnie, dla pracowników system pięciobry- która już po raz piąty otrzymała tytuł
z biegiem lat wspinało się po szcze- gadowej organizacji pracy zmianowej Solidnego Pracodawcy Roku.

DLA NAJLEPSZYCH
Z NAJLEPSZYCH

