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XV-lecie projektu tworzonego przez polski rynek
22 października 2019 w Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach odbyła się Jubileuszowa 
Gala Konkursu Laur Konsumenta. Z okazji XV-lecia projektu wiodącym markom i usługom zostały wręczone 
nagrody Laur Konsumenta – Lider XV oraz Laur Klienta – Top Marka 2019. 

	 Chciałoby	się	napisać,	że	15	edycji	minęło	jak	jeden	
dzień.	Jeszcze	nie	tak	dawno	Laur	Konsumenta	wcho-
dził	na	rynek,	zaskakując	wszystkich	swoją	pionierską	
misją	i	wizją.	A	ta	nie	jest	skomplikowana,	bo	to	co	
proste	sprawdza	się	przecież	najlepiej.	Od	kilkunastu	
lat	projekt	przynosi	konsumentom	i	dostarczającym	
im	produkty	oraz	usługi	firmom	odpowiedź	na	pytanie	
o	to,	kto	jest	najpopularniejszy	w	swojej	kategorii.	Kogo	
i	co	można	polecić	innym?	Z	biegiem	lat	to	charakte-
rystyczne	godło	stało	się	najbardziej	rozpoznawalną	
graficzną	formą	rekomendacji	produktów	i	usług.	Za	
naklejonym	na	opakowaniu	lub	umieszczonym	na	
stronie	laureata	znakiem	stoją	setki	oddanych	przez	
respondentów	głosów	w	każdej	z	300	funkcjonujących	
kategorii	–	to	brzmi	dumnie.	

Czas na Śląsk!
	 22	października,	Filharmonia	Śląska	im.	H.M.	Gó-
reckiego	w	Katowicach	–	ciepły	i	niebywale	słoneczny	
poranek	już	zwiastował,	że	ten	dzień	dla	niektórych	
stanie	się	wyjątkowy.	Szczególnie	dla	wąskiego	grona	

firm,	które	otrzymały	zaproszenie	na	jubileuszową	
Galę	Lauru	Konsumenta,	nad	którą	honorowy	patronat	
objął	Prezydent	Miasta	Katowice	– jubileusz 15-lecia 
projektu to doskonała okazja do podsumowania wie-
loletniej pracy organizatora oraz udziału firm w tym 
prestiżowym konkursie. Doceniam również zaangażo-
wanie zespołu w działania na rzecz przedsiębiorców 
lokalnych, odznaczających się kreatywnym podejściem 
do wymagań klientów i konsumentów – napisał	Marcin	
Krupa	w	liście	gratulacyjnym	do	organizatora.	Promocja	
regionu,	który	w	ostatnich	latach	prężnie	się	rozwija	
i	dynamicznie	zmienia,	była	kolejnym	powodem,	dla	
którego	na	obchody	jubileuszu	wybrano	właśnie	stolicę	
Śląska.	

Z klasą nie znaczy nudno
	 Wydawać	by	się	mogło,	że	wnętrza	Filharmonii	
przywitają	gości	chłodem	i	zadęciem.	Nic	bardziej	
mylnego.	Okazały	się	ciepłe	i	przyjazne	dla	kameralnego	
grona	zaproszonych	gości,	wśród	których	były	firmy	od	
lat	zwyciężające	w	Laurze	Konsumenta.	Te,	które	nie	

tylko	potrafiły	zaistnieć	w	świadomości	konsumenc-
kiej,	zyskać	zaufanie,	ale	i	utrzymać	je	na	niezmiennie	
wysokim	poziomie.	To	był	klucz,	wg	którego	wąskiemu	
gronu	laureatów	przyznano	specjalne	wyróżnienie	–	
Laur	Konsumenta	Lider	15-lecia.	W	świetle	reflektorów,	
przy	akompaniamencie	pianisty,	swoje	wyróżnienie	
odebrali	Liderzy,	a	także	firmy,	które	w	ostatnich	pięciu	
latach	ustabilizowały	swoją	pozycję	rynkową,	zyskując	
Top	Marki	Lauru	Konsumenta.	
	 M.in.	na	twarzach	przedstawicieli	firm	i	marek	Play,	
TUiR	Warta,	Hörmann	Polska,	Saint-Gobain	Polska,	Shell	
Helix,	Profix,	czy	też	RTV	Euro	AGD	zagościł	uśmiech,	i	to	
nie	tylko	dzięki	zdobytym	wyróżnieniom.	O	kameralną,	
a	wręcz	magiczną	atmosferę	zadbał	gość	specjalny	–	Y,	
Polski	Magik	Gwiazd,	nowoczesny	iluzjonista	i	men-
talista.	Pełny	poczucia	humoru		wskazówek	bizneso-
wych,	hipnotyzujący	występ	zakończyła	niebanalna	
przepowiednia	z	projektem	Laur	Konsumenta	w	roli	
głównej.	Pozostanie	ona	jednak	tajemnicą,	jak	i	to,	co	
każdy	z	laureatów	znalazł	w	prezencie	sygnowanym	
marką	Pan	Balon.	Jedna	z	firm	zdradziła	tylko,	że	dzięki	
niemu	w	ich	biurze	zagościła	dziecięca	radość	u	tych,	

którzy	za	swą	spostrzegawczość	nagrodzeni	zostali	
słodkościami.	Aby	utrzymać	poziom	hasła	„z	klasą	
nie	znaczy	nudno”,Galę	zamknął	występ	zespołu	Les	
Femmes	–	14	fantastycznych	kobiet	pod	batutą	Joanny	
Natalii		Ślusarczyk.	Co	w	tym	nietypowego?	Śpiewająca	
kobieta	dyrygent,	tradycyjne	instrumenty	smyczkowe	
w	towarzystwie		elektrycznej	wiolonczeli,	fortepianu,	
harfy	i	perkusji,	a	wszystko	to	zabrzmiało	w	niespo-
tykanych	aranżacjach	z	pogranicza	muzyki	filmowej	
i	rozrywkowej.	

My też nie spoczniemy na laurach
	 Jubileuszowa	Gala	Lauru	Konsumenta	dobiegła	
końca.	To	dobry	moment	na	podsumowanie	funkcjo-
nowania	samego	projektu,	a	jeszcze	lepszy	na	plany	na	
przyszłość	–	a	te	są	śmiałe	i	zaskoczą	nie	tylko	rynek	
polski,	ale	i	zagraniczny.	Na	laurach-gratulacjach	na	Gali	
również	i	my	nie	spoczniemy	–	tyle	aktualnie	możemy	
zdradzić.	

Zespół Projektu Laur Konsumenta



Zastosowanie soli w inhalacjach lub kąpielach to sprawdzony sposób na 
poprawę odporności organizmu i oczyszczenie znany już od wieków.

	 Krystaliczna	sól	kamienna	jest	naturalnym	jonizato-
rem,	efektywnie	poprawia	jakość	powietrza,	produkując	
jony	ujemne,	które	w	ogromnych	ilościach	znajdują	się	
nad	morzem,	przy	wodospadach	i	po	burzy.	W	kuracji	solą	
najczęściej	stosuje	się	inhalacje.	Wpływają	one	doskonale	
na	poprawę	zdrowia	osób	cierpiących	na	schorzenia	dróg	
oddechowych,	podnoszą	odporność	organizmu,	a	także	
mają	właściwości	detoksykacyjne.	Lecznicze	wykorzy-
stanie	soli	do	kuracji	pojawia	się	w	ofertach	uzdrowisk,	
ośrodków	wypoczynkowych,	SPA	i	grotach	solnych.
 
Inhalatorium na wolnym powietrzu
	 Specyficzny	mikroklimat	nasycający	powietrze	wokół	
budowli	stworzonej	przez	człowieka	zwanej	tężnią	so-
lankową	powstał	w	XIV	wieku	we	Włoszech	w	okolicach	
Lombardii.	W	Polsce	metodę	leczenia	mikroelementami	
solanki	zaczęto	praktykować	w	XIX	wieku.	Drewniane	
konstrukcje	zaczęły	powstawać	w	Ciechocinku,	Inowro-
cławiu,	Rymanowie-Zdroju,	Rabce-Zdroju,	Grudziądzu,	
Dębowcu,	Wieliczce	oraz	Konstancinie.	Obecnie	tężnie	
solankowe	biją	rekordy	popularności	w	działaniach	
samorządów	większych	miast	Polski	mających	na	celu	
poprawę	jakości	życia	mieszkańców.	Przeważnie	w	cen-
tralnych	miejscach	stawiane	są	drewniane	konstrukcje	
umożliwiające	społeczeństwu	korzystanie	z	leczniczego	
działania	solankowego	aerozolu	w	celu	regeneracji	orga-
nizmu	i	zniwelowania	szkodliwego	działania	warunków	
klimatycznych.	
 
Do domu nie uciekniesz
	 Smog	na	dobre	uwidocznił	się	w	naszym	ekosys-
temie,	a	zanieczyszczenia	powietrza	wywołują	groźne	
dla	naszego	zdrowia	i	życia	schorzenia.	Przekroczone	
w	okresie	jesienno-zimowym	normy	szkodliwych	pyłów	
przyczyniają	się	do	spadku	odporności,	zapalenia	górnych	
dróg	oddechowych,	astmy	czy	alergii.	Aby	ograniczyć	
ilość	zanieczyszczeń	wdychanych	do	płuc,	nie	wystarczy	
przemieścić	się	do	pomieszczenia	zamkniętego.	Zanie-
czyszczenia	przedostają	się	do	naszych	mieszkań	poprzez	
nieszczelną	wentylację	lub	jakże	konieczne	codzienne	
wietrzenie	pomieszczeń.	Jak	zatem	wspomóc	własną	
i	swoich	bliskich	odporność	na	zanieczyszczenia?
 
Domowa tężnia solankowa
	 Negatywnym	oddziaływaniom	środowiska	na	or-
ganizm	można	skutecznie	przeciwdziałać.	Firma	Krysz-
tałowy	Świat®	w	roku	2000	rozszerzyła	swoją	ofertę	
o	budowę	tężni	solankowych.	Z	czasem	zewnętrzne	drew-
niane	konstrukcje	wyposażone	w	pompę,	która	rozprowa-
dza	solankę	po	odpowiednio	rozmieszczonych	gałęziach,		
zostały	pomniejszone	do	rozmiarów	odpowiednich	
w	pomieszczeniach	mieszkalnych	czy	biurowych.
 
Działanie urządzenia
	 Na	ułożone	na	drewnianej	konstrukcji	gałązki	brzo-
zowe	podawana	jest	za	pomocą	pomp	solanka	z	górnej	
strefy	konstrukcji.	Rozprowadzona	rurkami	spływa	swo-
bodnie	po	gałązkach,	a	jej	nadmiar	gromadzi	się	w	korycie	

Sanatorium w twoim domu

umieszczonym	w	dolnej	części	tężni.	Tak	rozprowadzona	
solanka	podlega	intensywnemu	parowaniu	wytwarzając	
w	pomieszczeniu	intensywny	aerozol.	Tężnia	solankowa	
nasyca	powietrze	jodem,	bromem	i	całą	gamą	innych	
mikroelementów,	jak	magnez,	sód,	potas,	żelazo	i	innych.	
Powstały	aerozol	odznacza	się	szczególnymi	walorami	
zdrowotnymi,	ponieważ	jego	cząsteczki	mają	znacz-
ną	zdolność	penetracji	poprzez	błony	śluzowe	układu	
oddechowego	oraz	skórę.	Wokół	urządzenia	wytwarza	
się	specyficzny	mikroklimat,	będący	naturalnym	leczni-
czym	inhalatorium.	Mikroklimat	tężni	wytwarzany	jest	 
wskutek	ociekania	solanki	i	działania	ruchu	powietrza,	co	
powoduje	intensywne	parowanie,	a	rozbijane	cząsteczki	
solanki	sprzyjają	także	hydrojonizacji.	
	 Domowe	tężnie	solankowe	produkowane	są	w	wy-
miarach	100cm	x	70cm	podstawa	i	wysokość	195cm.	
Klasycznym	materiałem	jest	drewno,	jednak	bardzo	
modnym	modelem	pasującym	do	każdego	rodzaju	wnętrz	
jest	również	urządzenie	wykonane	ze	szkła	lub	stali.	
Dostępna	jest	również	wersja	mini	klasycznej	drewnianej	
tężni	o	wymiarach	70cm	x	70cm	podstawa	i	wysokość	
170cm.	Wzornik	wraz	z	przykładami	realizacji	dostępny	
jest	na	stronie	www.krysztalowy-swiat.pl
 
Solankowa inhalacja
	 Mikroklimat	wytwarzany	przez	tężnię	solankową	
korzystnie	wpływa	na	poprawę	samopoczucia,	oczysz-
czenie	górnych	dróg	oddechowych,	a	przy	tym	inhalacje	
zalecane	są	w	infekcjach	górnych	dróg	oddechowych.	
Korzystanie	z	urządzenia	polecane	jest	również	w	nad-
ciśnieniu	tętniczym,	alergii	czy	nerwicy.	Niestety,	nie	
każdy	może	pozwolić	sobie	na	solankowy	klimat	w	domu.	
Przeciwwskazaniem	są	schorzenia	związane	z	niewy-
dolnością	naczyń	wieńcowych	serca,	świeżo	przebyty	
zawał,	nadczynność	tarczycy,	choroby	nowotworowe,	
gorączka	czy	niskie	ciśnienie.	Inhalacje	zawsze	powinna	
poprzedzić	konsultacja	lekarska.

 
Marzena Libura-Michniewicz

www.dishspa.pl



Wołczyn to niespełna sześciotysięczne 
miasteczko na północy Opolszczyzny. 
To właśnie tutaj 20 lat temu francuska Grupa 
Lesaffre postanowiła ulokować swój kapitał.  
Już wtedy widziała potencjał w istniejącej 
tu od 1893 roku fabryce drożdży. 
Potencjał, który tworzą ludzie.

Solidny Pracodawca 
na 20-lecie

	 Potwierdza	to	Prezes	Zarządu	Lesaffre	Polska	Dariusz	
Rompa:	–	Firma to nie tylko fabryka, linia produkcyjna, 
sprzedaż i zysk. Firma to ludzie. A ludzie to zespół, który 
sprawia, że wszystko gra.
	 Wygląda	na	to,	że	w	fabryce	drożdży	i	dodatków	
piekarskich	w	Wołczynie	rzeczywiście	wszystko	gra.	
Firma	właśnie	otrzymała	tytuł	Solidnego	Pracodawcy	
2019.	To	konkurs,	który	wyłania,	nagradza	i	promuje	
podmioty	gospodarcze,	które	wyróżniają	się	wzorową	
polityką	personalną,	przekładającą	się	na	wysoką	jakość	
produktów	i	usług.	Bardzo	istotne	jest	także	to,	że	nagroda	
ta	jest	wynikiem	pozytywnych	opinii	urzędów	i	instytucji,	
władz	lokalnych,	organizacji	biznesowych	i	otoczenia,		
z	którymi	na	co	dzień	współpracuje	Lesaffre	Polska.
	 –	Dbałość o pracownika zawsze była i jest naszym 
priorytetem. Bardzo duży nacisk kładziemy na bezpie-
czeństwo, warunki pracy oraz warunki socjalne. Chcemy 
także, by pracownicy mieli świadomość tego, że zdrowie 
jest ich najcenniejszą wartością	–	mówi	Dariusz	Rompa.
	 Firma	nieustannie	monitoruje	rynek	pracy,	obecnie	
tak	trudny	dla	pracodawców.	Dopasowuje	systemy	wy-

nagrodzeń	i	benefitów	do	zmieniających	się	warunków,	
a	przede	wszystkim	do	potrzeb	pracowników.	Tworzy	
ponadstandardową	politykę	szkoleniową	wykraczającą	
poza	obowiązkowe	kursy	podnoszące	kwalifikacje.	Ofe-
ruje	pracownikom	dofinansowanie	do	studiów,	platformę	
językową,	buduje	programy	szkoleniowe	podnoszące	
kompetencje	miękkie.
	 Trzeba	zaznaczyć,	że	Lesaffre	Polska	dba	nie	tylko	
o	pracowników,	ale	także	o	swoje	otoczenie.	Od	wielu	
lat	wspiera	organizacje	charytatywne,	lokalne	stowarzy-
szenia	i	niekomercyjne	projekty	społeczne,	za	co	została	
doceniona	tytułem	Dobroczyńca	Roku.
	 Podejmuje	także	szereg	działań	związanych	z	ekologią,	
mając	świadomość	ingerencji	swojej	działalności	w	środo-
wisko	naturalne.	Posiada	Świadectwo	Przedsiębiorstwa	
Czystej	Produkcji.
	 Wszystko	to	składa	się	na	wizytówkę	Solidnego	
Pracodawcy.	Jak	zatem	nim	zostać?	–	Przede wszystkim 
słuchać ludzi, prowadzić kulturę otwartości opartą na 
wzajemnym zaufaniu i szacunku, budować partnerskie 
relacje – to zawsze owocuje	–	podsumowuje	Prezes	spółki.



JERONIMO MARTINS 
POLSKA S.A.
SOLIDNYM 

PRACODAWCĄ 2019 

Wywiad	z	Jarosławem	
Sobczykiem,	
Dyrektorem	
Personalnym,	

Członkiem	Zarządu	
Jeronimo	Martins	Polska

 – Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sie-
ci Biedronka, po raz pierwszy zostaje laureatem 
naszego programu, gratuluję. Jak skomentuje Pan 
decyzję kapituły?
	 –	Nasza	długofalowa	polityka	personalna	wspiera	reali-
zację	strategii	biznesowej	firmy	i	jednocześnie	uwzględnia	
wymagania	współczesnego	rynku	pracy.	Biedronka	jest	
liderem	rynku,	nasze	podejście	do	rekrutacji	uwzględnia	
otoczenie,	w	którym	działamy.	Stale	poddajemy	analizie	
warunki	pracy	we	wszystkich	obszarach	funkcjonowania	
firmy.	Elastyczne	podejście	do	rekrutacji,	czyli	np.	infolinia	
rekrutacyjna	czynna	całą	dobę,	solidne	wynagrodzenie	
wraz	z	przejrzystym	systemem	premiowania	i	nagród,	
wdrożenia	i	planowy	rozwój	pracowników,	czy	wsparcie	
w	ramach	19	programów	socjalnych	to	elementy	na	stałe	
wpisane	w	główne	założenia	naszej	strategii	personalnej.
To	wyróżnienie	utwierdza	nas	w	przekonaniu,	że	dbałość	
o	warunki	pracy	oraz	właściwe	traktowanie	pracowników	
przekłada	się	na	wymierne	korzyści	dla	całej	organizacji.	
 – Możliwość indywidualnego rozwoju pracowni-
ków jest kluczem do ciągłego rozwoju firmy. W jaki 
sposób pomagacie Waszym pracownikom w podno-
szeniu kwalifikacji zawodowych? Komu przysługują 
oferowane przez Państwa firmę szkolenia i jakim 
zainteresowaniem się cieszą?
	 –	Stawiamy	na	rozwój	pracowników,	więc	inwestujemy	
w	szkolenia	i	budowanie	nowych	kompetencji.	Biedronka	
oferuje	naprawdę	realne	możliwości	awansu	i	nie	jest	to	
tylko	pusty	slogan	–	90%	naszych	menedżerów	pochodzi	
z	awansów	wewnętrznych.	Wszystkim	grupom	pracow-
ników	oferujemy	pakiety	szkoleń	dopasowanych	do	ich	
stanowiska,	potrzeb	i	kompetencji.	Oprócz	tradycyjnych	
szkoleń	stale	wdrażamy	nowe	rozwiązania	i	nowoczesne	
narzędzia,	takie	jak	e-learning,	blended	learning,	sklepy	
szkoleniowe	i	wiele	innych.	Niech	za	przykład	posłuży	

	 W	dobie	cięcia	wydatków	przez	firmy	spółka	Tarczyński 
S.A.	pozostaje	wierna	swoim	wartościom	i	nie	wpisu-
je	się	we	współczesne	trendy	budżetowe	zakładające	
optymalizację	przez	oszczędzanie.	Dlatego	też	zdobyty	
kolejny	raz	z	rzędu	tytuł	Solidnego	Pracodawcy	Roku	
nie	dziwi	nikogo	–	ani	pracowników,	którzy	pozostają	
z	firmą	na	długie	lata,	ani	kontrahentów,	których	grono	
systematycznie	się	powiększa,	ani	konsumentów,	którzy	
produkty	tej	marki	znają	i	nagradzają	w	corocznych	
plebiscytach	jakości.	I	tak	już	od	30	lat.	
	 Co	kryje	się	za	sukcesem	spółki?	Można	tu	wskazywać	
wiele	czynników.	Nie	sposób	tu	pominąć	wspaniałej	
tradycji	i	30	lat	doświadczenia.		Tarczyński	S.A.	to	firma	
rodzinna	założona	w	1989	roku	przez	Jacka	i	Elżbietę	
Tarczyńskich,	która	dzisiaj	jest	jednym	z	liderów	na	rynku	
przetwórstwa	mięsnego	i	niekwestionowanym	liderem	
w	kategorii	kabanosów.
	 Kluczowym	punktem	w	rozwoju	firmy	była	budowa	
nowoczesnego	zakładu	produkcyjnego	w	Ujeźdźcu	Ma-
łym.	Jego	otwarcie	pozwoliło	na	skuteczne	wdrożenie	
zaplanowanych	w	długofalowej	strategii	firmy	działań.	
Firma	świadoma	jest,	że	aby	się	rozwijać,	należy	inwe-
stować.	I	tych	inwestycji	się	nie	boi.	Dotyczy	to	zarówno	
sfery	produkcyjnej	i	technologicznej,	jak	i	działań	ma-
jących	wpływ	na	dalszy	rozwój	osobisty	i	zespołowy	
zatrudnianych	pracowników.	
	 Doskonale	skrojona	polityka	personalna	zakłada	
przede	wszystkim	stały	rozwój	ich	kwalifikacji.	Firma	
Tarczyński	S.A.	zatrudnia	specjalistów,	zapewniając	niemal	
wszystkim	umowę	o	pracę,	atrakcyjne	wynagrodzenie	
z	możliwością	awansu	finansowego	i	kompetencyjnego,	
a	także	imponujący	pakiet	szkoleń	wewnętrznych	i	ze-
wnętrznych.	
	 Mówimy	tu	o	szkoleniach	pozwalających	zdobywać	
nowe	umiejętności	i	rozwijać	te	już	posiadane,	o	warszta-
tach	i	dodatkowych	kursach	językowych,	a	także	o	szko-
leniach	certyfikowanych.	Jest	ich	tak	dużo,	że	trudno	jest	
wymieniać	tu	choćby	te	najważniejsze,	ale	warto	wyróżnić	
przynajmniej	kilka:	Akademia	Zarządzania	Tarczyński	
S.A.,	W	Paczce	Siła,	Wdrożenie	narzędzi	LEAN-5S,	VSM	
i	VSD	Mapowanie	i	Projektowanie	Strumienia	Wartości,	
Organizacja	i	Optymalizacja	Gospodarki	Magazynowej,	
I	stopnia	Kurs	podstaw	rachunkowości,	SQL	w	Oracle	
dla	zaawansowanych,	a	także	szkolenia	dla	Asystentek	
Zarządu	oraz	z	pierwszej	pomocy.	
	 Co	roku	firma	poszerza	ten	–	i	tak	już	imponujący	
–	pakiet	możliwości.	Na	rok	2019	przewidziano:	cykl	
szkoleń	„Diploma	in.	Professional	Marketing”,	„Podstawy	
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nasze	podejście	do	obszaru	tzw.	operacji	obejmującego	
wszystkie	stanowiska	związane	z	działalnością	sklepów,	
rozpoczynając	od	pracowników	sklepów,	a		kończąc	na	
personelu	zarządzającym	sklepami.	Biedronka	oferuje	
im	nie	tylko	szkolenia	wdrożeniowe,	ale	też	szkolenia	
rozwojowe,	w	tym	w	szczególności	adresowane	do	osób	
odpowiedzialnych	za	poszczególne	sklepy.		Dzięki	temu	
budujemy	i	wzmacniamy	ich	rolę	jako	gospodarzy	sklepów	
i	szefów	zespołów.	
 – Jakich rad udzieliłby Pan firmom w odpowiedzi 
na pytanie: jak być lepszym pracodawcą? Jakie cechy 
powinien posiadać każdy pracodawca oraz jak po-
winna wyglądać relacja pracownik - pracodawca?
	 –	W	Biedronce	pracuje	ponad	67	000	osób,	o	któ-
rych	komfort	staramy	się	dbać	każdego	dnia.	Bez	nich	
nasz	sukces	nie	byłby	możliwy.	To	nasi	pracownicy	są	
fundamentem	i	siłą	napędową	naszej	firmy.	Budowanie	
długotrwałych	i	dobrych	relacji	wymaga	zrozumienia	ich	
potrzeb	i	oczekiwań.	Relacja	pracownik	-	pracodawca	
powinna	być	oparta	na	wzajemnym	szacunku	i	zaufaniu.	
 – W rocznym kalendarzu  uwzględniają Państwo 
rozmowy o rozwoju przeprowadzane z pracownikami. 
Co skłoniło Państwa firmę do decyzji o takim sposobie 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych?
	 –	Rozmowy	o	rozwoju	przeprowadzamy	w	ramach	
procesu	oceny	rocznej.	Pracownik	ma	możliwość	wska-
zać	obszary,	w	których	chce	się	rozwijać.	Jest	to	również	
doskonała	okazja	do	przekazania	pracownikom	informacji	
zwrotnej	dotyczącej	realizacji	celów	biznesowych	i	ob-
szarów	kompetencyjnych	wymagających	wzmacniania	
lub	rozwoju	np.	poprzez	szkolenia.	Kolejnym	procesem,	
który	pozwala	nam	wspierać	rozwój	naszych	pracowni-
ków,	w	szczególności	kadry	menedżerskiej,	jest	proces	
Przeglądu	Potencjałów,	w	którym	identyfikujemy	osoby	
o	wysokim	potencjale	rozwojowym	i	które	wspieramy	
poprzez	działania	szkoleniowe,	udział	w	projektach,	
programy	przygotowujące	do	nowej	roli	oraz	awanse.
 – Stworzyliście Państwo bardzo wyrazisty wize-
runek firmy. Czy rok 2020 będzie rokiem wielkich 
zmian czy raczej kontynuacją przyjętego, właściwego 
kierunku rozwoju?
	 –	W	roku	2020	będziemy	obchodzić	25-lecie	Biedronki.	
To	doskonały	moment	na	podsumowanie	ćwierć	wieku	
naszej	działalności,	rozwoju	firmy,	ale	przede	wszystkim	
na	wspólną	celebrację,	docenienie	i	podziękowanie	67	000	
naszym	pracownikom,	szczególnie	pracownikom	skle-
pów	za	ich	codzienną	pracę,	starania	i	wysiłek	włożony	
w	budowanie	sukcesu	naszej	firmy.

Lean	Management”	oraz	„Kazien,	rozwiązywanie	proble-
mów”,	a	także	w	związku	z	wdrożeniem	systemu	SAP	
(najbardziej	zaawansowanego	i	profesjonalnego	systemu	
na	rynku)	cykl	szkoleń	z	tego	zakresu,	m.in.	SAP	BO	–	
szkolenie	3-poziomowe.	Przygotowano	dodatkowo	szereg	
szkoleń	dla	Pionu	Technicznego	m.in.	„Programowanie	
sterowników	logicznych	Siemens	Simatic	s7-1500	w	TIA	
Portal”,	„Siemens	Simatic	s7	300/400	EMT	–	SYSTEMS”,	
„Zarządzanie	Utrzymaniem	Ruchu	zgodne	z	TPM	oraz	
TOC”,	„Solid	Edge”,	„Zarządzanie	Utrzymaniem	Ruchu	
zgodne	z	TPM	-	poziom	2”.	
	 Poza	klasycznymi	szkoleniami	i	kursami	certyfi-
kowanymi	firma	obecnie	prowadzi	Gemba	Coaching/
Sesje	Lean	Leadership	–	indywidualne	wsparcie	poprzez	
zewnętrznego	konsultanta/mentora,	którego	celem	jest	
inspirowanie	do	wdrażania	zmian	dotyczących	jakości	
zarządzania	oraz	wykorzystywania	nowych	umiejęt-
ności	do	optymalizacji	procesów.	Wreszcie	pracodawca	
wspiera	także	dodatkową	edukację	swoich	pracowników	
finansując	na	ich	wniosek	studia,	m.in.	na	uniwersyte-
tach	we	Wrocławiu,	Poznaniu,	Warszawie	czy	Łodzi.	 
	 Oprócz	inwestycji	w	rozwój	Tarczyński	S.A.	inwestuje	
również	w	podnoszenie	komfortu	pracowników	-	służy	
temu	m.in.	równie	bogaty	system	motywacyjny.	Oprócz	
benefitów	finansowych,	na	które	składa	się	cykliczne	
podnoszenie	wysokości	wynagrodzeń	czy	premie	uzna-
niowe,	roczne,	indywidualne,	firma	zapewnia	świadczenia	
socjalne,	jak	bony	świąteczne,	paczki,	dofinansowanie	
wypoczynku,	imprezy	kulturalne	i	sportowe	czy	bilety	
na	koncerty	itp.	
	 Do	tego	dochodzi	prywatna	opieka	medyczna,	gru-
powe	ubezpieczenie	i	pakiet	Multisport.	Ale	to	nadal	
nie	koniec:	Tarczyński	S.A.	zapewnia	też	m.in.	bezpłatną	
stołówkę	oraz	dojazdy	do	pracy.	Przy	tym	wszystkim	
firma	stwarza	przyjazne	warunki	zatrudnienia	dla	róż-
nych	grup	zawodowych	i	wiekowych.	Na	przeszło	tysiąc	
pracowników	144	to	doświadczeni	pracownicy	w	wieku	
50+.	Zatrudniane	są	osoby	niepełnosprawne,	a	wielu	
pracowników	korzysta	ze	świadczeń	rodzicielskich.	
	 Bogaty	system	motywacyjny,	praca	z	nowoczesnymi	
technologiami,	współtworzenie	marki	doskonale	znanej	
nie	tylko	w	całej	Polsce,	ale	i	w	wielu	państwach	Europy,	
czy	w	Stanach	Zjednoczonych	i	wreszcie	zdrowa	atmosfera	
oraz	coraz	lepsze	perspektywy	na	przyszłość	-	to	tylko	
niektóre	z	powodów,	dla	których	rotacja	w	firmie	niemal	
nie	istnieje.	Spółka	Tarczyński	od	lat	cieszy	się	zaufaniem	
pracowników,	którego	symbolicznym	odzwierciedleniem	
jest	zdobywany	co	roku	tytuł	Solidnego	Pracodawcy	Roku.
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