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Coraz częściej obiad 
zamawiamy online
Pyszne.pl to najczęściej 
wybierany serwis 
do zamawiania 
jedzenia w Polsce.  
Niedawno firma pokazała 
dane za ubiegły rok 
– od stycznia do grudnia 
2018 użytkownicy złożyli 
ponad 11 mln zamówień 
o łącznej wartości ponad 
500 mln złotych (około 
120 mln EUR). To aż 46% 
zamówień więcej niż 
w roku 2017. Dlaczego 
z serwisu korzysta 
coraz więcej osób?

 – Proszę opowiedzieć w kilku 
słowach o firmie Pyszne.pl.
 – Po pierwsze, Pyszne.pl oferuje 
największy wybór. Nasi użytkownicy 
mają dostęp do ponad 6 600 restaura-
cji – to praktycznie dwa razy więcej 
niż w przypadku naszego największe-
go konkurenta. Po drugie, jesteśmy 
również najbardziej rozpoznawalnym 
serwisem. Badanie rynku przepro-
wadzone przez GfK w styczniu 2019 
potwierdziło, że Pyszne.pl jest liderem 
świadomości marki. 56% responden-
tów pytanych o serwis lub aplikację do 
zamawiania jedzenia wskazało nasz 
serwis jako pierwsze skojarzenie. 
Drugi w zestawieniu serwis otrzymał 
zaledwie 8%.
 Oferta, świadomość marki po-
łączone z użytecznością i dostęp-
nością naszego serwisu na różnych 

urządzeniach (telefonach, tabletach, 
urządzeniach smartTV i wybranych 
konsolach do gier) sprawiają, że jeste-
śmy najbardziej popularną aplikacją 
w Polsce.
 – Czego jeszcze klienci oczekują 
od serwisu do zamawiania jedze-
nia online?
 – Klientom przede wszystkim zale-
ży na sprawnym zamówieniu jedzenia 
ze swojej ulubionej restauracji. Wielu 
klientów zrezygnuje z zamówienia, 
jeżeli nie znajdzie swojego ulubio-
nego lokalu. Niestety, nie wszystkie 
restauracje oferują usługę dostawy. 
Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
naszych klientów, uruchomiliśmy 
własną usługę dowozu. Ubrani na 
pomarańczowo kurierzy Pyszne.pl 
na rowerach elektrycznych dostarczają 
zamówienia z najbardziej popularnych 
restauracji. Co nas wyróżnia, dostawy 
przez nich realizowane są dla klienta 
całkowicie bezpłatne.
 – Jak udało się namówić do współ-
pracy aż 6 600 restauracji? Czemu 
chcą one dołączać do Pyszne.pl?

 – Główną, choć nie jedyną, ko-
rzyścią z dołączenia do Pyszne.pl są 
dodatkowe zamówienia. Średni roczny 
obrót restauracji partnerskich na naszej 
platformie w 2018 r. wyniósł ponad 
75 tys. zł, przy czym najlepsze restaura-
cje uzyskały w tym okresie nawet ponad 
1 mln zł obrotu. Poza dodatkowymi 
zamówieniami, nasi partnerzy chętnie 
korzystają ze sklepu online dostępne-
go wyłącznie dla nich – znajdują się 
w nim produkty i usługi potrzebne 
w ich codziennym funkcjonowaniu 
w cenach znacznie niższych niż byłyby 
możliwe do uzyskania u dostawców 
zewnętrznych. Jesteśmy w stanie za-
proponować tak niskie ceny ze względu 
na skalę naszej działalności. Bardzo 
ważnym elementem naszej strategii jest 
również doradztwo. Mamy dedykowa-
ny zespół konsultantów terenowych, 
którzy odwiedzają naszych partnerów 
oraz pomagają osiągać lepsze wyniki 
sprzedażowe. To wszystko sprawia, że 
współpraca z nami po prostu się opłaca.
Obecnie co druga restauracja sama 
zwraca się do nas z chęcią współpracy.

Rozmowa
z Arkadiuszem Krupiczem, 

współzałożycielem i dyrektorem 
zarządzającym Pyszne.pl

W poszukiwaniu wyjątkowego produktu w rozsądnej cenie
Jak dobrać odpowiedni kosmetyk? 
Często stajemy przed dylematem, czy wybrać droższy – skuteczniejszy 
produkt, czy zdecydować się na tańszy – często o gorszej jakości. 
Wybór nie jest prosty. Nie ułatwiają go nam także producenci, wprowadzając 
co roku na rynek doskonałej jakości produkty, często w rozsądnych cenach. 

 Oferta produktowa w segmencie 
kosmetycznym jest bardzo szero-
ka. Czym kierować się podejmując 
decyzje zakupowe, aby nie pójść 
z przysłowiowymi torbami, skoro 
każdy z produktów wg producenta 
jest najlepszy? Po pierwsze należy 
zdać sobie sprawę, że to co mówi 
producent na temat danego kosme-
tyku jest przede wszystkim reklamą, 
której głównym celem jest sprze-
daż produktu, a dopiero w dalszej 
kolejności zadowolenie klienta. 
Dlatego w poszukiwaniu wyjątko-
wego efektu na swoich włosach, 
twarzy czy ciele warto zapoznać się 
z opiniami konsumentek. A tych 
jest mnóstwo, zarówno w sieci, jak 
i poza nią.
 Ciekawą formą rekomendacji 
kosmetyków są fora dyskusyjne. 
Jest wiele portali internetowych, 
na których można przeczytać recen-
zje produktów różnych producen-
tów, na wielu z nich można także 
dodać swoją. Tworzona w ten sposób 
baza jest doskonałym kompendium 
wiedzy dla każdego konsumenta, 
który chce dokonywać świadomych 
zakupów. Niestety nie jest ona wol-
na od wad. Bardzo często firmy 
kosmetyczne dodają wpisy o swoich 
produktach przez co zaburza się rze-
telny obraz danego produktu. 

 Kolejnym elementem, na który 
warto zwrócić uwagę są wpisy blo-
gerek – ambasadorek danej marki. 
Ich zadaniem jest testowanie pro-
duktu oraz wyrażenie swojej opinii. 
Dostają za to wynagrodzenie i pro-
dukty na własność, czy zatem ich 
opinia będzie obiektywna? 
 Formą rekomendacji są także 
nagrody, jakie otrzymuje dany ko-
smetyk. Warto zwrócić na nie uwagę, 
ponieważ producenci umieszczają je 
na opakowaniach swoich produktów 
oraz w ich reklamach. Dla konsu-
mentów, którzy szybko potrzebują 
zdecydować się na zakup, a także 
tych którzy nie mają czasu szukać 
opinii w internecie lub po prosu nie 
mają aktualnie dostępu do internetu 
stanowią one doskonałą wskazówkę. 
Niestety i tu trzeba uważać.
 Na opakowaniach kosmetyków 
można znaleźć wiele różnych znaków, 
reprezentujących różne konkursy. 
Jednym z nich jest Laur Konsumenta. 
Można go znaleźć na opakowaniach 
polskiej marki Kolastyna czy amery-
kańskiej marki dermokosmetyków 
Palmer’s. Laur Konsumenta jest jedną 
z ciekawszych form rekomendacji 
produktów, czy usług, ponieważ jest 
to plebiscyt popularności, w którym 
to sami klienci, na różnych portalach 
głosują na ulubione marki. Jest to 

zatem rekomendacja samych kon-
sumentów. 
 Inaczej przedstawiają się kon-
kursy branżowe np. Perły Rynku 
Kosmetycznego. Co prawda jest to 
także plebiscyt, ale o nagrodach nie 
decydują tu klienci. W tym przy-
padku najbardziej udane nowości 
kosmetyczne wybierają właściciele 
i pracownicy sklepów. W przypadku 
konkursu Laur Konsumenta, gło-
sowanie można znaleźć na takich 
stronach, jak np.: Demotywatory.pl 
czy Pogodynka.pl. Czy można zna-
leźć sklep, w którym na witrynie, 
albo gdziekolwiek indziej byłoby 
napisane: „My głosowaliśmy na ten 
produkt – on naszym zdaniem jest 
najcenniejszą perłą?”
 Rynek kosmetyczny w Polsce 
jest niewątpliwie duży i stale rośnie. 
Wzrost ten jest spowodowany co-
raz większymi oczekiwaniami oraz 
rosnącą świadomością zakupową. 
Nie zawsze oczekujemy by kosme-
tyki działały cuda. Chcemy by po 
prostu dobrze działały. Jeśli mamy 
związać się z jakąś marką kosmetycz-
ną, czasem po prosu potrzebujemy 
pomocnej dłoni, która przeprowadzi 
nas przez gąszcz produktów, a czy 
będzie to Laur Konsumenta, czy wpis 
na forum – nieważne.

Magdalena Ryś
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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 firm badawczych 
na świecie. Wywiadów konsumenckich 
dokonano na zamówienie holdingu 
reklamowego AEGIS Media. 
 Pod uwagę wzięto preferencje 3000 
potencjalnych klientów z najbardziej re-
prezentatywnego przedziału wiekowego 
15-64 lat. Sposób badania, na który się 
zdecydowano, w terminologii profe-
sjonalnej nazywa się CAPI (Computer 
Aided Personal Interview). Osobom 
niezwiązanym z branżą badawczą, czy 
reklamową ten skrót może niewiele mó-
wić. W uproszczeniu CAPI to metoda 
bezpośrednich wywiadów przepro-
wadzanych w domach respondentów 
z udziałem komputera.  Wyniki takich 
badań kodowane są w trakcie przepro-
wadzania wywiadu, a dane z terenu 
przesyłane specjalnie zabezpieczonym 
łączem. 
 Podczas badań CAPI dotyczących 
rozpoznawalności godeł promocyj-
nych kierowano się kilkoma istotnymi 
kryteriami, wśród których były takie 
wytyczne jak: płeć badanego, dochody, 
wykształcenie, czy aktywność zawodo-
wa. Sprawdzono również, które z wielu 
obecnych na rynku godeł ma najwięk-
szy wpływ na wybór opatrzonych nimi  
produktów. 
 Przyznać trzeba, że wyniki okazały 
się zadziwiająco jednoznaczne i wyraź-
nie 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, ponad-
stutysięcznych miast.
 Zaintrygował nas fakt, że po raz 
kolejny panie okazały się bardziej docie-
kliwe i spostrzegawcze. Z badań jasno 
wynika, że to właśnie kobiety przywią-
zują 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 ozna-
czonego godłem ma również wpływ 
zasobność portfela. Osoby o wyższych 
dochodach, dokonując zakupu, chętniej 
sugerują się graficzną informacją o zdo-
byciu przez daną markę konkretnego 
tytułu, na przykład Lauru Konsumenta. 
 Obecność godła przykuwa tak-
że 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 rów-
nież osobom aktywnym zawodowo. 
To one chętniej wybierają te marki, 
które znalazły uznanie również wśród 
innych użytkowników.
 No dobrze, ale przecież godeł, któ-
rymi 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 

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.

największym zaufaniem darzone są 
godła konkursów Teraz Polska oraz 
Laur Konsumenta.
 Skoro tak, to skupmy się na przy-
kład na samym Laurze Konsumenta. 
Nie trzeba długo szukać, by dowiedzieć 
się, że aż 3 spośród 9 najbardziej roz-
poznawalnych godeł promocyjnych 
w Polsce związane są z programem 
Laur Konsumenta. Są to: Laur Klienta 
/ Laur Konsumenta (w nomenklaturze 
programu panuje swoisty dualizm zwią-
zany 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 wskazy-
wać może na odwieczną samczą chęć 
współzawodnictwa, zdobycia najwyż-
szej wygranej. W tym przypadku takim 
konsumenckim świętym Graalem jest 
produkt najbardziej rekomendowany 
przez innych, marka nie opuszczająca 
podium w plebiscycie Laur Konsu-
menta, 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 po-
szukują nowych rozwiązań i wykazują 
się chęcią zmiany dotychczasowych 
zwyczajów zakupowych. 
Dlatego właśnie godłem, które naj-
bardziej skłania je do dokonania 
konkretnego wyboru, jest Odkrycie 
Roku.
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By pracownikom chciało się chcieć
W tym roku Bank Gospodarstwa Krajowego zdobył po raz drugi tytuł 
Solidnego Pracodawcy, a po raz pierwszy międzynarodowy tytuł Top Employers. 
Obydwa wyróżnienia otrzymaliśmy w trakcie transformowania kultury banku. 
Mimo głębokich zmian, przez które przechodzimy, zaangażowanie 
pracowników wyraźnie rośnie. Co robimy, by „chciało nam się chcieć”? 

 Sprawdziliśmy, skąd bierze się tak 
wysokie zaangażowanie, w badaniu 
opinii pracowników. Wzięło w nim 
udział 94 proc. zatrudnionych w BGK. 
Taka frekwencja to ewenement na 
polskim rynku oraz rzadkość w skali 
globalnej*. Co powiedzieli nam ba-
dani? Okazało się, że 67 proc. pra-
cowników BGK jest gotowych włożyć 
większy wysiłek w swoją pracę (to 
o 5 proc. więcej niż norma krajowa). 
72 proc. czuje się wspieranych przez 
organizację (to o 3 proc. więcej niż 
norma krajowa). Tak dobre wyniki 
osiągnęliśmy w trakcie transformacji 
kulturowej, mimo że – teoretycznie - 
w którymś momencie transformacji 
wskaźniki te powinny mocno spaść. 
Tymczasem w BGK to nie nastąpiło. 
Jak to możliwe? Sądzimy, że kluczem 
jest po prostu rzeczywiste słuchanie 
tego, co cały zespół ludzi pracujących 
w BGK ma do powiedzenia na temat 
pracy w naszej organizacji i umiejęt-
ne adaptowanie tych wskazówek do 
toczącej się transformacji. 
Ale po kolei…

Strategia + kultura = cała 
naprzód 

 BGK powstał w 1924 r. i od zawsze 
jego misją było wspieranie społeczno-
-gospodarczego rozwoju Polski. Tak 
jest i dziś. W 2017 roku opracowaliśmy 
nową strategię banku. Założyliśmy, że 
zrealizujemy ją tylko w odpowiedniej 
kulturze organizacyjnej. Zaczęliśmy 
więc od jej zbadania i zaangażowa-
liśmy wszystkich pracowników do 
określenia wartości, które najlepiej 
opiszą to, jak chcemy działać. Wszyst-
kie działania prowadzimy przy silnym 
wsparciu zarządu.

* wszystkie dane dotyczące opinii o pracy w BGK pochodzą z benchmarkingowego 
badania Korn Ferry prowadzonego dla BGK w 2018 

Cała kadra menedżerska 
na pokład

 Transformację kultury rozpoczęli-
śmy od menedżerów. Strategiczne zmia-
ny muszą odbywać się z ich udziałem. 
Opracowaliśmy model przywództwa 
oraz określiliśmy kluczowe dla mene-
dżerów kompetencje. Przygotowaliśmy 
dla nich odpowiednie programy roz-
wojowe i narzędzia. Wzmocniliśmy 
także pozycję menedżerów liniowych. 
I, co równie ważne, wprowadziliśmy 
zasadę przewodzenia przez przykład. 
Trudno byłoby bowiem oczekiwać od 
pracownika, że będzie postępował wg 
określonych wartości, jeśli nie robiliby 
tego jego przełożeni. Jak to wpłynęło na 
wyniki? Zaufanie do wszystkich liderów 
BGK wzrosło rok do roku o 9 p.p. (o 4 
p.p. więcej niż norma polska). Więcej 
osób twierdzi także, że ma większe 
wsparcie od menedżerów, np. w nauce 
i rozwoju (wzrost o 15 p.p. r/r, wynik 
o 9 p.p. wyższy niż norma polska). 
Coraz więcej pracowników otrzymuje 
też jasną i regularną informację zwrotną 
na temat jakości swojej pracy (wzrost 
o 15 p.p. r/r, wynik o 9 p.p. wyższy niż 
norma polska) i uznanie za dobrze wy-
konaną pracę. Tutaj także jesteśmy o 11 
p.p. ponad polskim rynkiem. 

Stapianie kultury z procesami HR

 Równolegle do zmian w przy-
wództwie zaczęliśmy wprowadzać 
nasze wartości we wszystkie procesy 
HR. Rekrutujemy osoby, którym 
nasze wartości są bliskie. W trakcie 
procesu adaptacyjnego dokładnie 
wyjaśniamy, jak je rozumiemy, co 
mają nam one dać i jak je stosujemy 
w praktyce. Ocena postawy stanowi 
50 proc. oceny końcowej każdego 
pracownika. 

A co na to wszystko pracownicy 
i rynek? 

 Pracownicy najwięcej mówią w ba-
daniu opinii, którego wyniki już kilka 
razy cytowaliśmy. A rynek? Chwali. 
Tytuły Solidnego Pracodawcy i Top 
Employers mówią same za siebie. 
Dobitne potwierdzenie, że BGK jest 
dobrym pracodawcą, stanowi liczba 
kandydatów, którzy do nas aplikują. 
Średnio na jedno ogłoszenie otrzymu-
jemy 86 zgłoszeń. Najbardziej jednak 
cieszy to, że aż 83 proc. pracowni-
ków odczuwa dumę z powodu pracy 
w BGK, a 72 proc. poleciłoby ją swojej 
rodzinie i znajomym. Tu po prostu 
chce się pracować.

3M Solidnym Pracodawcą
3M w Polsce siódmy raz z rzędu uzyskało wyróżnienie 
Solidny Pracodawca. Nagroda przyznawana jest 
przedsiębiorstwom, które wykazują się wzorcową 
polityką personalną, a co za tym idzie dbałością o swoich 
pracowników. 3M w Polsce sukcesywnie realizuje swoje plany 
i założenia, dzięki którym od lat utrzymuje pozycję lidera. 

O 3M w Polsce 

 3M w Polsce jest filią koncernu 
3M. Firma posiada cztery ośrodki 
produkcyjne: dwa we Wrocławiu, 
w Janinowie k. Grodziska Mazo-
wieckiego oraz Rabce. Zatrudnia 
ponad 3000 pracowników. Cen-
trala firmy mieści się w Kajetanach 
k. Warszawy. Centrum Innowacji oraz 
Centrum Szkoleniowe przy Dziale 
Badań i Rozwoju we Wrocławiu ak-
tywnie prezentują klientom techno-
logie i rozwiązania 3M. W 2015 r. 
we Wrocławiu rozpoczęło działal-
ność operacyjną Globalne Centrum 
Usług Wspólnych.
 3M Poland oferuje ponad 10 000 
produktów w ramach 4 grup bizne-
sowych: Bezpieczeństwo i Przemysł, 
Transport i Elektronika, Ochrona 
Zdrowia i Produkty Konsumenckie. 
Dotychczasowe inwestycje 3M w Pol-
sce wyniosły ponad 500 mln USD. 3M 
od ponad 25 lat wnosi wkład w rozwój 
polskiego biznesu i gospodarki, za 
co otrzymuje liczne nagrody i wy-
różnienia.

Dbałość o pracowników 
przede wszystkim 

 Możliwości rozwoju zawodowego 
oraz wsparcie ze strony pracodawcy 
to niezwykle ważne elementy polityki 
personalnej, dzięki którym pracow-
nicy 3M w Polsce czują się jej częścią 
i zostają w strukturach firmy na lata. 
Firma wspiera lokalne społeczności 
poprzez liczne inicjatywy i działania 
w ramach Społecznej Odpowiedzial-
ności Biznesu. 

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

 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 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 ryn-
ku polskim.
 Program Solidny Pracodawca 
Roku odbywa się w kilku równo-
rzędnych kategoriach branżowych, 
regionalnych, oraz kategorii ogól-
nopolskiej. Kategorie regionalne 
przeznaczone są dla firm, których 
siedziby znajdują się w poszczegól-
nych makroregionach, ta ostatnia 
dotyczy zaś przedsiębiorstw, których 
oddziały lub filie obecne są na terenie 
całego kraju.

Promocja medialna

 Program Solidny Pracodawca 
Roku, powstał w celu wyłonienia, 

uhonorowania oraz promocji tych 
podmiotów gospodarczych, które 
odznaczają się wzorową polityką 
personalną oraz w których faktycz-
nie 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 pra-
codawców w Polsce.
 Kultura organizacyjna może stać 
się silnym atutem przedsiębiorstwa 
i wzmocnić jego wizerunek. Warto 
zatem wskazać na pozytywne roz-
wiązania w sferze HR, przedstawić 
styl funkcjonowania oraz role ludzi 
w kształtowaniu sukcesu firmy. Warto 
pokazać, że przedsiębiorstwo wpisuje 
się w politykę Społecznej Odpowie-
dzialności Biznesu. Warto oddać głos 

pracownikom, którzy np. niedawno 
awansowali, zostali w różny sposób 
wyróżnieni, młodym mamom, które 
nie muszą się bać o stanowisko po 
powrocie z urlopu macierzyńskiego. 
Istotnym celem programu jest jego 
istnienie medialne. Uczestnicy – po-
przez prezentacje prasowe publiko-
wane na łamach naszych dodatków 
do dzienników: „Rzeczpospolita”, 
„Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Gazeta 
Prawna” lub materiały telewizyjne 
emitowane w programie Monitor 
Gospodarczy – mają okazję wzmoc-
nić swój wizerunek jako rzetelnego 
pracodawcy, ale też promować swoje 
produkty bądź usługi. Celem pre-
zentacji jest pokazanie dokonanych 
inwestycji w kapitał ludzki, jak też 
przełożenie właściwej polityki per-
sonalnej na osiągane efekty ekono-
miczne i pozycję rynkową.

Gala

 Gale programu Solidny Pra-
codawca Roku są od lat okazją do 
oficjalnego podsumowania kolej-
nych odsłon konkursu. Uroczystość 
wręczenia wyróżnień jest dla najlep-
szych pracodawców w Polsce również 
okazją do wymiany doświadczeń 
i pomysłów dotyczących polityki per-
sonalnej.

O firmie

 W ramach struktur 3M wykorzy-
stuje i dzieli się odkryciami naukowymi 
firmy, aby ulepszać codzienne życie mi-
lionów ludzi na całym świecie. Wartość 
sprzedaży 3M sięga ponad 30 miliardów 
USD, a 90 000 pracowników efektyw-
nie współpracuje z klientami na całym 
świecie. Więcej na temat rozwiązań 3M  
można przeczytać na stronie interneto-
wej www.3M.pl lub obserwując profil 
firmy na Facebook 3M Polska.

Wyjątkowy rok dla Logwin Poland
Jesteśmy dumni, że kolejny raz przyznano nam
nagrodę Solidny Pracodawca. Dzięki temu
udowadniamy, że najlepszą inwestycją są ludzie.

 Firma Logwin Poland funkcjonuje 
na polskim rynku już 15 lat. Nasze do-
świadczenie wynika ze współpracy ze 
światowymi markami. To mobilizuje 
nas do ciągłego rozwoju na różnych 
etapach prowadzenia projektów. 
Zaufanie, jakim obdarzają nas nowi 
klienci, utwierdza nas w przekona-
niu, że obraliśmy dobry kierunek. 
Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie 
wdrażali nowych rozwiązań również 
jako pracodawca. Aktualnie nasza 
firma zatrudnia ponad 600 osób. To 
dzięki nim uzyskujemy coraz lepsze 
wyniki. Relacja, jaką budujemy ze 
stałymi oraz nowymi pracownikami, 
stanowi fundament sukcesu. 
 Do tej pory mogliśmy pochwalić 
się współpracą ze światowymi markami 
takimi jak: Oriflame, Sephora, Peek& 
Cloppenburg, Nespresso. W minio-
nym roku obsługę logistyczną powie-
rzyli nam kolejni strategiczni klienci: 
Douglas (branża beauty) oraz jeden 
z największych na świecie dostawców 
biżuterii i dodatków – Beeline. W celu 
zapewnienia najwyższych standardów 

obsługi wynajęliśmy w pierwszym 
kwartale 2018 roku 26 000 m.kw. po-
wierzchni magazynowej w podwro-
cławskich Wojkowicach. Obecnie 
oddział ten wykorzystuje ok. 43 000 
m.kw., zatrudnia 170 osób i już wie-
my, że na tym nie poprzestaniemy. 
To jednocześnie pierwszy oddział 
dedykowany logistyce kontraktowej, 
zlokalizowany poza centralną częścią 
Polski. Bez względu na miejsce, wy-
zwania jakie stawia rynek pracy w sto-
sunku do pracodawcy są ogromne. 
Jedynym sposobem, aby im sprostać, 
to utrzymanie dobrych standardów 
i implementowanie dobrych praktyk 
w obszarach, które wymagają poprawy. 
 Powodów do dumy mamy wiele, 
ale nic nie przemawia za pracodawcą 
lepiej niż pracownicy, którzy są zwią-
zani z firmą od początku jej działal-
ności. Cieszymy się, kiedy możemy 
świętować 10-lecie stażu pracy ko-
leżanki lub kolegi, ale równie ważne 
jest, kiedy osoby znajdujące się na 
początku kariery zawodowej (często 
studenci czy absolwenci), orientują 

się, że pracują w Logwin Poland ko-
lejny już rok. To właśnie stabilność 
i dobra atmosfera pracy są jednymi 
z najczęściej wymienianych i pożą-
danych aspektów podczas rozmów 
kwalifikacyjnych i jednocześnie doce-
nianych przez obecnie zatrudnionych 
pracowników. Bez względu na poziom 
doświadczenia i specjalizacji oferuje-
my umowę o pracę, a poczucie bezpie-
czeństwa czy wzajemne zrozumienie 
budują nie tylko dobrą atmosferę, ale 
także pozwalają uniknąć zbędnych 
podziałów czy niezdrowej konkurencji. 
Zawsze staramy się być otwarci na su-
gestie oraz pomysły pracowników – te 
najbardziej innowacyjne, czyli takie, 
które usprawniają codzienną pracę, 
są dodatkowo nagradzane. Wszystkie 
wyżej wymienione aspekty są brane 
pod uwagę przy nadawaniu tytułu 
Solidnego Pracodawcy, a przyzna-
nie go nam – firmie Logwin Poland 
– kolejny rok z rzędu, jest dla nas 
wyjątkowym docenieniem naszych 
starań i jednocześnie mobilizacją do 
utrzymania jak najlepszych standar-
dów pracy i praktyk personalnych. 
 Dziękujemy wszystkim pracow-
nikom firmy Logwin Poland – bez 
nich sukces nie byłby możliwy.
 Zatrudniamy zaangażowany ze-
spół, o którym wiemy, że możemy na 
nim polegać. To nasz wielki powód do 
dumy, który również pozwala nam 
z optymizmem patrzeć w przyszłość 
i odważnie stawiać kolejne biznesowe 
kroki. Dziękujemy!

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

WWW.SOLIDNYPRACODAWCA.PL


