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Dziękujemy za zaufanie
Sukces gospodarczy dla spółki Warbud nierozerwalnie łączy się  
z myślą o ludziach. Wartości organizacji jako skuteczne 
narzędzie ukształtowało wyjątkową kulturę budowniczych. 

 Zaufanie, szacunek, dialog z klien-
tem i otoczeniem, a także docenianie 
inicjatywy indywidualnej na równi 
z pracą zespołową – leżą w samym ser-
cu tożsamości przedsiębiorcy. Budując 
i będąc ważnym uczestnikiem procesu 
zagospodarowania przestrzeni miej-
skich oraz rozwoju regionów, War-
bud zawsze pamięta o oczekiwaniach 
przyszłych użytkowników i lokalnych 
społeczności. – To prawdziwa radość 
budować dla ludzi oraz ogromna sa-
tysfakcja, że robi się to dobrze – mówi 
Agnieszka Wąsowska, rzecznik spółki 
Warbud. – Potwierdzeniem naszych 
standardów jest przyznany nam Laur 
Klienta 2020.

Dlaczego my?

 Historia powstania Warbudu się-
ga roku 1989. Podkreślić należy, iż 
firma nie jest spadkobiercą państwo-
wego przedsiębiorstwa ani krajową 
spółką zakupioną przez zachodni 
koncern. Przedsiębiorstwo założył 30 
lat temu Włodzimierz Włodarczyk, 
wieloletni prezes i właściciel firmy. 
W 1992 roku prywatne przedsiębior-
stwo przekształcono w spółkę akcyjną 
z udziałem francuskiego potentata 
budowlanego CBC, obecnie Grupa 
VINCI. Współpracę zainicjowała 
budowa (nieistniejącego już) hotelu 
Mercure przy ul. Jana Pawła w stoli-
cy. Początkowo firma podejmowała 
realizacje budynków użyteczności 
publicznej głównie w stolicy. Wraz 
z rozwojem spółka stała się obecna 
w innych sektorach budownictwa 
i zwiększała zasięg terytorialny. 
W czołówce firm budowlanych zna-
lazła się na przełomie lat 1998/1999. 
– Byliśmy wówczas jednym z najmłod-
szych, a jednocześnie największych 

przedsiębiorstw obecnych w bran-
ży – dodaje Agnieszka Wąsowska. 
– W momencie naszego startu kon-
kurenci mieli już ugruntowaną od lat 
pozycję na rynku, potencjał i dorobek. 
 Gdzie zatem tkwił klucz do suk-
cesu Warbudu? O sile i sukcesie firmy 
przesądziły dwa czynniki. Pierwszy 
z nich to czynnik ludzki. Atutem 
przedsiębiorstwa zawsze byli i są jego 
pracownicy. Drugi to przestrzega-
nie zasad stanowiących fundament 
dobrze prosperującej firmy, tj.: etos 
pracy, solidność zawodowa, szacunek 
dla ludzi, partnerskie zasady wobec 
partnerów biznesowych – dostawców 
i podwykonawców.
 Obecnie Warbud posiada biura 
w całej Polsce – Krakowie, Katowi-
cach, Rzeszowie, Lublinie, Wrocławiu,  
Poznaniu, Gdańsku, a siedzibę w War-
szawie. Oferta obejmuje pełen wa-
chlarz usług budowlanych. Portfolio 
spółki obejmuje realizację ponad 550 
kontraktów. Do najważniejszych nale-
żą: galerie handlowe, wysokościowce, 
biurowce, osiedla i apartamentowce, 
stacje metra, lotniska, drogi, mosty, 
szpitale, inwestycje kulturalne, parki 
naukowo-technologiczne, projekty 
z zakresu ochrony środowiska, elek-
trownie, fabryki, obiekty wojskowe 
oraz inwestycje w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego. 

Odpowiedzialni za środowisko

 Zmiany klimatyczne stanowią dla 
firmy bodziec do rozwijania projek-
tów pod względem ich wartości dla 
środowiska. Dlatego też w swojej dzia-
łalności budowlanej i eksploatacyjnej 
spółka stara się spełniać najwyższe 
standardy środowiskowe w zakresie 
ochrony zasobów naturalnych, zużycia 

energii, gospodarki odpadami i ochro-
ny bioróżnorodności. Wdrażane są 
systemy zarządzania środowiskiem. 
Ponad 40% projektów realizowana 
jest w oparciu o zielone certyfikaty 
BREEM i LEED, również na poziomie 
„excellent” i „outstanding”. Opracowy-
wane są narzędzia do ekozestawień, 
które pozwalają na optymalizację cha-
rakterystyki energetycznej budynków 
oraz ograniczenie śladu środowisko-
wego obiektów budowlanych.

Pracujemy bezpiecznie

 Bezpieczeństwo w firmie Warbud 
stawiane jest na równi z celami bizne-
sowymi. BHP jest uwzględniane już na 
etapie przygotowania oferty, doboru 
narzędzi i technologii wykonania 
oraz oczywiście w trakcie realizacji 
inwestycji. Celem przedsiębiorstwa 
jest „zero wypadków” zarówno na 
budowach, jak i miejscach prowa-
dzenia działalności. Cel ten dotyczy 
zarówno pracowników Warbudu, jak 
również podwykonawców i dostaw-
ców. Aby go osiągnąć, organizowane 
są systematycznie szkolenia na temat 
bezpieczeństwa dla całej załogi, pro-
wadzone Kwadranse BHP, spotkania 
PRESTART i PREASK. Monitorowane 
są zdarzenia potencjalnie wypadkowe, 
wdrażane systemy zabezpieczeń oraz 
stosowane środki ochrony indywidual-
nej. Managerowie wszystkich szczebli 
angażują się w realizację i monito-
rowanie polityki BHP. Nieustannie 
budowana jest kultura i świadomość 
bezpiecznych zachowań wśród pra-
cowników oraz podwykonawców. 
Warbud jest jednym z inicjatorów 
i prężnie działających członków 
Porozumienia dla Bezpieczeństwa 
w Budownictwie.

Kultura innowacji

 Przyszłość branży budowlanej 
jest nieuchronnie związana z inno-
wacjami i cyfryzacją. Innowacyj-
ność spólki zorientowana jest na 
projekty i klientów. Przyczynia się 
do poprawy wydajności, sposobu 
pracy i obsługi. Przyciąga i zatrzy-
muje utalentowanych pracowni-
ków. Tylko dzięki innowacyjnemu 
podejściu firma może odpowiadać 
na wzrastające oczekiwania klien-
tów. Technologia BIM (Building 
Information Modeling) pozwala na 
sprawną realizację projektów. 
 – Dzięki niej tworzymy rze-
telne przedmiary i analizy, nie-
zbędne do planu realizacji robót, 
analizy BHP czy koordynacji branż 
– dodaje przedstawicielka spółki 
Warbud. – Gromadzimy też dane 
potrzebne do skutecznego zarzą-
dzania obiektem oraz dostarczamy 
inwestorom model powykonaw-
czy do obsługi systemów z zakresu  
Facility Management, czyli BIM 
7D. Posiadamy własny zespół, któ-
ry czuwa nad realizacją standardów 
„Warbud BIM”, a także nieustannie 
szukamy nowych rozwiązań i techno-
logii, takich jak platforma wymiany 
danych (CDE) czy wykorzystanie 
wirtualnej i rozszerzonej rzeczywi-
stości VR/AR. Nabierająca rozpędu 
IV rewolucja przemysłowa uświa-
damia nam, że potencjał sztucznej 
inteligencji i zaawansowanie robotyki 
w dziedzinie konstruowania obiektów 
i późniejszego zarządzania nimi jest 
ogromny. Dlatego też mamy aspiracje 
i nadzieję znalezienia się w czołów-
ce firm wykonawczych, które spro-
stają wyzwaniom zmieniającego 
się świata.

Jakość urządzeń
potwierdzają klienci
Firma Pro-Vent została laureatem, uzyskując I miejsce w plebiscycie Laur 
Klienta 2020. Firma Pro-Vent została wyróżniona przede wszystkim za wysoką 
jakość produktów, które są również najpopularniejsze w swojej grupie w kraju!

 Od początku swojej działalno-
ści firma Pro-Vent jest skupiona na 
projektowaniu i tworzeniu urządzeń 
wentylacyjnych, które znacząco wpły-
wają na poprawę jakości powietrza 
w budynkach. Szacuje się, że dorosły 
człowiek potrzebuje w ciągu doby aż 
ponad 25 kg powietrza, czyli kilka 
razy więcej niż to co zje i wypije (!). 
Dlatego zastosowanie skutecznej wen-
tylacji w budynkach jest koniecznością 
i pożytkiem dla naszego zdrowia. Ser-
cem systemu wentylacji mechanicznej 
jest rekuperator. To w nim zachodzi 
obróbka powietrza (filtracja, odzysk 
ciepła, ew. dogrzewanie itd.). Idealnym 
dopełnieniem systemu rekuperacji jest 
gruntowy wymiennik ciepła, dostar-
czający praktycznie darmowy chłód 
w okresie letnim oraz redukujący 
stężenie bakterii i grzybów w po-
wietrzu wentylacyjnym. Praktycznie 
od początku swojej działalności, od 
niemal 20 lat, firma kładzie duży 
nacisk na rozwiązania innowacyjne, 
prozdrowotne i energooszczędne. Naj-

nowszym rozwiązaniem w tym zakre-
sie jest system Tarczy Antysmogowej 
zapewniający stały i kontrolowany 
dopływ wyłącznie świeżego powietrza 
pozbawionego zanieczyszczeń, nawet 
pomimo wysokiego zapylenia PM1, 
PM2.5 czy PM10. 
 Wyróżnienie firmy Pro-Vent 
w ogólnopolskim konkursie i przyzna-

nie I miejsca w plebiscycie Laur Klienta 
2020 to sygnał, że kierunek rozwoju 
firmy jest zgodny z oczekiwaniami 
klientów. – Cieszy nas, że starania, 
które podejmujemy są doceniane przez 
klientów zarówno firmy instalacyjne, 
jak i użytkowników naszych urzą-
dzeń – podkreśla Magdalena Skórska, 
projektant instalacji sanitarnych.

 Dostarczanie do organizmu wody 
dobrej jakości jest niezbędne dla jego 
funkcjonowania. Niestety, jakość wody 
wodociągowej często jest niska, a ciągłe 
kupowanie wody butelkowanej to spo-
re koszty, dlatego też bardzo dobrym 
rozwiązaniem są filtry.
 Bardzo dobrym rozwiązaniem są 
filtry, których używamy głównie do 
oczyszczania wody, ale gdy mówimy 
o naprawdę zdrowej zjonizowanej wo-
dzie mineralnej, najlepiej sprawdzą się 
butelki I-water.

Moc minerałów w butelce 
I-water 

 Filtr I-water, dzięki zawartości aż 4 
typów minerałów, jednocześnie filtruje, 
mineralizuje i jonizuje wodę oraz wzbo-
gaca w aktywny wodór nadając właści-
wości przeciwutleniające. Filtr każdej 
butelki składa się z czterech rodzajów 
mineralnych kulek: magnezu, turma-
linu, kryształu górskiego oraz węgla.

Stylowy wygląd i wielka 
wygoda

 Do wyboru są dwa rodzaje wy-
godnych do przenoszenia, stylowych 
butelek – mniejsza o pojemności 380 
ml i większa 600 ml lub przeznaczony 
do użytku domowego dzbanek 1400 

ml, aby każdy mógł wybrać pojemność 
dostosowaną do własnych potrzeb. 
W celu uzyskania zdrowej i czystej 
wody wystarczy napełnić butelkę zwy-
kłą wodą wodociągową i odstawić ją 
na około 10 minut. Po upływie tego 
czasu możemy pić wodę alkaliczną 
i odpowiednio zmineralizowaną. Dzięki 
kulkom mineralnym woda z I-water 
wzbogaca się niezbędnymi dla czło-
wieka pierwiastkami, ma pozytywne 
działanie na organizm, pozwala uregu-
lować problemy trawienne, wspomaga 
równowagę kwasowo-zasadową i do-

starcza organizmowi dodatkową ilość 
wolnych elektronów, które neutralizują 
wolne rodniki.
 Woda z butelki I-water jest świetną 
alternatywą dla wody butelkowanej, 
a jej cena w przeliczeniu na rok jest 
zdecydowanie niższa (wymienny filtr 
starcza nawet na rok). Co ważne, two-
rzywo wykonania butelek to tritan 
(wolny od BPA), który jest materiałem 
wyjątkowo trwałym, bezpiecznym 
dla człowieka oraz przyjaznym śro-
dowisku, ze względu na możliwość 
wielokrotnego użycia. 

Oczyszczona i zjonizowana 
woda mineralna
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Nowe kompetencje na nowe czasy

 – Branża motoryzacyjna jest 
jedną z najbardziej rozwijających 
się. Także w zakładach Volkswage-
na w Poznaniu i we Wrześni coraz 
więcej operacji wykonują roboty. 
Jak do tych zmian przygotowuje 
się pracodawca? 
 – Samochody elektryczne rewo-
lucjonizują branżę motoryzacyjną. 
To oznacza konieczność wyposa-
żenia ludzi w nowe kompetencje, 
a fabryki w nowe technologie. 
Z pewnością rynek pracy i potrzeby 
pracodawców w tym kontekście 
zmieniają się. Coraz większą rolę 
odgrywają wiedza i umiejętności 
z zakresu IT, mechatroniki czy ro-
botyki. By zapewnić odpowiednio 
wykwalifikowaną kadrę, inwestu-
jemy w kształcenie zawodowe czy 
studia dualne. Jednocześnie przy-
gotowujemy pracowników do nowej 
roli i zadań szkoląc ich w Centrum 
Szkoleniowo-Treningowym zlo-
kalizowanym na terenie jednego 
z naszych zakładów. 
 – Szkoły zawodowe przez lata 
były w niełasce. Dzisiaj najwięk-
szy pracodawca w Wielkopolsce – 

Volkswagen Poznań – widzi w nich 
potencjał i szansę na pozyskanie 
wysoce wykwalifikowanych pra-
cowników. Na czym polega współ-
praca Volkswagena ze szkołami 
zawodowymi? 
 – W tym roku świętujemy 
15-lecie kształcenia zawodowego 
w Volkswagen Poznań. Nasza firma 
patronuje obecnie czterem klasom 
w Zespole Szkół w Swarzędzu i jed-
nej w Zespole Szkół Politechnicz-
nych we Wrześni. Prowadzimy 
klasy patronackie w zawodach: 
mechatronik, elektromechanik po-
jazdów samochodowych, operator 
maszyn i urządzeń odlewniczych 
oraz automatyk i mechanik precy-
zyjny. Na przestrzeni tych kilku-
nastu lat wykształciliśmy ponad 
pół tysiąca absolwentów, z czego 
blisko 90% znalazło zatrudnienie 
w naszej firmie. To pokazuje, że 
wiedza i doświadczenie jakie zdo-
bywają podczas nauki doskona-
le odpowiada potrzebom rynku 
i Volkswagen Poznań. Nasza firma 
poza standardowym programem 
nauczania uatrakcyjnia go dając 

możliwość zdobycia kompetencji 
przyszłości. Do tej pory wydali-
śmy prawie 15 milionów złotych na 
inwestycje związane z nauką i wy-
posażenie miejsc praktyk w urzą-
dzenia i pomoce dydaktyczne. 
Są to m.in. stanowisko do obsługi 
aut hybrydowych, gdzie elektrome-
chanicy poznają zasady działania 
silnika elektrycznego, mini linia 
produkcyjna dla automatyków 
i mechatroników, czy drukarka 
3D. Ponadto uczniowie odbywa-
jący praktyki na terenie naszych 
zakładów mają możliwość pracy 
w najnowocześniejszym środo-
wisku. 
 – Czyli postęp i technologia 
towarzyszą już dzisiaj uczniom 
w nauce. Jak Pani uważa, w jakim 
kierunku w przyszłości rozwijać 
się będzie nauka i kształcenie mło-
dzieży?
 – Najlepsi uczniowie naszych 
klas uczestniczą w wymianie mię-
dzynarodowej. To daje im, poza 
wymianą wiedzy fachowej, także 
dużą motywację do nauki języka 
obcego. Obserwując młodych ludzi, 
widzę w nich ogromną potrzebę 
interakcji i działania. Uważam, 
że w przyszłości zmienią się także 
metody nauczania. Myślę, że nie-
bawem naukę w ławkach zastąpi 
praca warsztatowa i projektowa, 
gdzie dzięki różnorodności zespo-
łu praca będzie bardziej ciekawa, 
a jej rezultaty i rozwiązania bar-
dziej innowacyjne. Jestem zdania, 
że kompetencją przyszłości nie 
będzie praca według schematów, 
lecz kreatywne poszukiwanie zadań 
i rozwiązań. Niewątpliwie przy-
gotowanie zaplecza dydaktycz-
nego będzie wymagało dalszych 
inwestycji. Dużo atrakcyjniejszym 
dla uczniów i bardziej skutecznym 
w przekazywaniu wiedzy będzie 
wykorzystanie np. okularów VR 
i rozszerzonej rzeczywistości. 

 – Poza szkołami zawodowymi 
Volkswagen kształci także inżynie-
rów na uczelniach wyższych?
 – Tak, od 2013 roku Volkswagen 
Poznań we współpracy z Politechni-
ką Poznańską rozpoczął innowacyj-
ny program studiów dualnych. Taki 
system organizacji nauki doskonale 
sprawdza się od wielu lat w Niem-
czech i polega na połączeniu nauki 
„w murach akademickich” z pracą 
zawodową. Studenci automatyki 
i robotyki z wydziału elektrycznego 
mogą wykorzystywać wiedzę zdoby-
tą w czasie wykładów i laboratoriów 
w praktyce, jednocześnie zdobywa-
jąc cenne doświadczenie zawodowe 
w zaawansowanej technologicznie 
firmie. Dodatkową gratyfikacją dla 
najlepszych studentów jest możli-
wość przystąpienia do egzaminu 
prowadzonego przez Polsko-Nie-
miecką Izbę Przemysłowo-Han-
dlową. Po jego zaliczeniu studenci 
otrzymują certyfikat, który potwier-
dza zdobycie zawodu – montera 
mechatronika. 
 – Jakich kompetencji oczekuje 
pracodawca dzisiaj i w przyszłości 
od inżynierów?
 – Rewolucja przemysłowa 4.0 
jest dziełem inżynierów 4.0. To 
oni, dzięki pracy w interdyscypli-
narnych zespołach, wykorzystując 
i analizując dane z wielu źródeł 
wprowadzają zmiany, usprawniają 
i optymalizują procesy produkcyjne. 
Inżynier obok oczywistej wiedzy 
fachowej i znajomości technologii 
powinien posiadać także kompeten-
cje miękkie, takie jak umiejętność 
wielopłaszczyznowej współpracy 
i otwartość, a robotyzacja czy digita-
lizacja powinna być wsparciem dla 
jego twórczego myślenia. Inżynier 
4.0 to człowiek szybki w działaniu, 
otwarty i elastycznie reagujący na 
zmiany i to właśnie cechy osobowo-
ści będą go różnić od poprzednika 
– Inżyniera 3.0. 

Rozmowa z Jolantą Musielak, Członkiem Zarządu
ds. Personalnych i Organizacji
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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 potrafią 
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 lifting 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 dokonuje 
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

Solidny Pracodawca 2019
Technologia sama w sobie nie ma sensu – siłą są ludzie, to człowiek musi być 
w centrum. Taka jest recepta na sukces także cyfrowej transformacji według Fujitsu. 
Polski oddział tej globalnej firmy właśnie zyskał tytuł Solidnego Pracodawcy 2019. 
To kolejny dowód na to, że założenia firmy są jak najbardziej właściwe.

 Wywodzący się z Japonii kon-
cern Fujitsu w Polsce ma swoje biura 
w Łodzi, Katowicach oraz w Warsza-
wie. Fujitsu Global Service Delivery 
Unit to jednostka zapewniająca 
kompletne zarządzanie zespołami 
IT 24/7 w wielu językach, natomiast 
Fujitsu Business Services to centrum 
usług wspólnych i centrum dosko-
nałości, które zapewnia eksperckie 
wsparcie dla wszystkich jednostek 
Fujitsu w całej Europie. Firma pra-
cuje dla 119 międzynarodowych 
marek z 9 najważniejszych branż, 
w polskich oddziałach pracują lu-
dzie różnych narodowości mówiący 
w 21 językach. Fujitsu stawia też 
na kobiety, które stanowią prawie 
40% zespołu, w branży IT to dobry 
wynik, a firma została doceniona 
też tytułem „Pracodawca Przyjazny 
Mamie”. Pracownicy firmy angażują 
się też w liczne społeczne inicjatywy, 
spędzając ponad 12 tysięcy godzin 
w roku na wolontariacie.
 Myśląc o cyfryzacji, uwagę naj-
częściej skupiamy wokół rozwiązań 
technologicznych, zapominając że za 
wszystkimi procesami, nawet tymi 
zautomatyzowanymi kryją się lu-
dzie. To człowiek ma być w centrum 

uwagi zarówno po stronie odbiorcy 
rozwiązań, jak i pracownika. Wła-
śnie dlatego w biurach Fujitsu panuje 
przyjazna atmosfera i otwarcie na 
dialog. Każda osoba jest traktowana 
z szacunkiem przede wszystkim jako 
człowiek, a nie trybik w korpora-
cyjnej maszynie. Fujitsu zapewnia 
równowagę pomiędzy życiem zawo-
dowym a prywatnym, docenia pracę 
w ramach systemu premii i dodatko-
wych benefitów, dba także o dalszy 
rozwój ścieżki zawodowej oferując 
liczne szkolenia, kursy, czy możli-
wości zmiany swojego stanowiska 
wewnątrz firmy.
 Ta koncepcja humanocentry-
zmu w podejściu do pracy w Fujit-
su spotyka się z satysfakcją samych 
pracowników, którzy tworzą zgrany 
zespół także po godzinach pracy, 
na przykład angażując się w sport. 
W firmie powstały drużyny sportowe 
– biegowa, siatkarska i kolarska. Nie 
dziwi więc zdobycie przez Fujitsu 
tytułu Solidny Pracodawca 2019.
 Biura Fujitsu ulokowane są 
w atrakcyjnych lokalizacjach, 
z wygodnym dostępem z wykorzy-
staniem środków transportu. Nie 
brakuje w nich stref relaksu, pysznej 

kawy, herbaty, czy świeżych owoców. 
Organizowany jest szereg wydarzeń 
firmowych dla pracowników i ich 
rodzin. Fujitsu udziela się także 
w akcjach na rzecz ochrony środo-
wiska oraz pomocy najbardziej po-
trzebującym m.in. wspierając domy 
dziecka i schroniska dla zwierząt. 
Organizacja stara się też wspomagać 
swoich pracowników w dobrych 
praktykach na co dzień – przykła-
dem mogą być warsztaty zero waste 
zorganizowane w siedzibie firmy.
 Polskie oddziały Fujitsu cały 
czas prężnie się rozwijają, firma 
stale poszukuje talentów do swoich 
zespołów. W tej chwili otwartych jest 
aplikacji na blisko 100 stanowisk 
w Łodzi, Katowicach i Warszawie. 
Jeśli chcesz mieć wpływ na jakość 
świadczonych usług, chcesz roz-
wijać swoje umiejętności, to warto 
rozważyć karierę w firmie, która nie 
składa pustych obietnic.

Pomocna dłoń w zakupach
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, częstow 
rozsądnych cenach. 

 Oferta produktowa w segmencie 
kosmetycznym jest bardzo szeroka. 
Czym kierować się podejmując de-
cyzje zakupowe, aby nie pójść z przy-
słowiowymi torbami, skoro każdy 
z produktów wg producenta jest naj-
lepszy? Po pierwsze należy zdać sobie 
sprawę, że to co mówi producent na 
temat danego kosmetyku jest przede 
wszystkim reklamą, której głównym 
celem jest sprzedaż produktu, a dopie-
ro w dalszej kolejności zadowolenie 
klienta. Dlatego w poszukiwaniu 
wyjątkowego efektu na swoich wło-
sach, 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 recenzje 
produktów różnych producentów, 
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 wolna od wad. 
Bardzo często firmy kosmetyczne 
dodają wpisy o swoich produktach 
przez co zaburza się rzetelny obraz 
danego produktu. 
 Kolejnym elementem, na który 
warto zwrócić uwagę są wpisy bloge-
rek – ambasadorek danej marki. Ich 
zadaniem jest testowanie produktu 
oraz wyrażenie swojej opinii. Dostają 
za to wynagrodzenie i produkty 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 porta-
lach głosują na ulubione marki. Jest 
to zatem rekomendacja samych kon-
sumentów. 
 Inaczej przedstawiają się konkursy 
branżowe np. Perły Rynku Kosme-
tycznego. Co prawda jest to także ple-
biscyt, ale o nagrodach nie decydują 
tu klienci. W tym przypadku najbar-
dziej udane nowości kosmetyczne 
wybierają właściciele i pracownicy 
sklepów. W przypadku konkursu 
Laur Konsumenta, głosowanie można 
znaleźć na takich stronach, jak np.: 
Demotywatory.pl czy Pogodynka.pl. 
Czy można znaleźć 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 kosmetyki 
działały cuda. Chcemy by po prostu 
dobrze działały. Jeśli mamy związać się 
z jakąś marką kosmetyczną, 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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Solidni jak Lafarge
Lafarge w Polsce to jeden z czołowych producentów cementu, kruszyw i betonu 
oraz lider rozwiązań na polskim rynku budowlanym. Nadrzędną wartością firmy 
jest bezpieczeństwo oraz kultura „zero wypadków”. Firma dostarcza najwyższą 
jakość rozwiązań i usług, stale inwestuje w innowacje i rozwój technologiczny. 
Chce być zaufanym doradcą dla klientów, firmą zrównoważoną i bezpieczną 
dla partnerów i interesariuszy oraz dobrym miejscem pracy dla pracowników. 
Nic więc dziwnego, że w tegorocznej edycji projektu Solidny Pracodawca Roku 
firma została wyróżniona w kategorii ogólnopolskiej.

Promowanie dobrych praktyk 

 Rozwój pracowników stanowi je-
den z filarów strategii Lafarge w Pol-
sce. Organizacja planując i realizując 
rozwój pracowników posługuje się 
modelem 70/20/10. Oznacza to, że 
pracownik podnosi swoje kompetencje 
przeznaczając 70% czasu na zdoby-
wanie doświadczenia poprzez pracę 
własną, nowe projekty, awans pionowy 
– poziomy, 20% pozyskując wiedzę od 
innych osób, coaching w cementow-
niach, mentoring w całej organizacji, 
a 10% za pomocą szkoleń.
 W firmie przeprowadzane jest cy-
kliczne badanie opinii pracowniczej 
(eNPS). Wszyscy pracownicy Lafarge 
są zaproszeni do podzielenia się opinią 
o tym, jak im się pracuje w Lafarge. 
Każdorazowo wyniki badania są pre-
zentowane całemu zespołowi, a na ich 
podstawie powstają plany działania 
(ogólnofirmowy oraz dla poszczegól-
nych działów).
 W ramach programów etycznych 
cyklicznie odbywają się także szkolenia 
dot. kodeksu postępowania w biznesie. 
Dostępna jest także specjalna infolinia 
tzw. integrity line dla wszystkich pra-
cowników.

Rozwój, szkolenia i wsparcie 
pracowników 

 Lafarge zapewnia zatrudnionym 
osobom miejsce pracy, w którym mogą 
rozwijać potencjał, m.in. poprzez sys-
tem szkoleń, współpracę międzyze-

społową oraz awanse wewnętrzne. 
Ostatnie dwa lata to rozwój progra-
mu trenerów wewnętrznych, który 
jest wysoko oceniany zarówno przez 
pracowników zdobywających w ten 
sposób wiedzę, jak i tych, którzy mogą 
rozwijać swoje kompetencje, dzieląc się 
pasją i doświadczeniem.
 W trakcie rozmowy rocznej bezpo-
średni przełożony dokonuje wspólnie 
z pracownikiem określenia Indywidu-
alnego Planu Rozwoju (IDP), reali-
zowanego również w formie szkoleń. 
Każdy przełożony tworzy plan szkoleń 
dla swojego zespołu w dedykowanym 
narzędziu HR. Plan składa się ze: szko-
leń zewnętrznych, konferencji, semi-
nariów branżowych, studiów, języka 
angielskiego, szkoleń wewnętrznych. 
 Szkolenia techniczne oraz studia 
podyplomowe finansowane są częścio-
wo bądź całościowo przez pracodawcę. 
Firma finansuje również konferencje 
i seminaria, jeśli przekładają się na 
potrzeby biznesowe przedsiębiorstwa. 
Co roku organizowane są praktyki 
dla studentów kierunków technicz-
nych w kopalniach, cementowniach 
i węzłach betonowych oraz w działach 
wspólnych, jak logistyka, działy jakości 
czy doradztwo techniczne.

Bezpieczeństwo przede 
wszystkim

 Promocja bezpieczeństwa w pracy 
i w życiu prywatnym jest jednym z naj-
ważniejszych celów odpowiedzialnego 
biznesu realizowanych przez Lafarge 

w Polsce. Firma od wielu lat podejmuje 
szereg inicjatyw edukacyjnych i ko-
munikacyjnych promujących zdrowie 
i bezpieczeństwo. Lafarge cele te reali-
zuje m.in. poprzez Koalicję Bezpieczni 
w Pracy, której jest aktywnym człon-
kiem i jednym z założycieli. Cel to „zero 
wypadków”, dlatego dla podkreślenia 
wagi tej zasady w każdym zakładzie 
celebruje się okrągłe rocznice dni bez 
wypadku. 
 Bezpieczeństwo to nie tylko 
ochrona zdrowia pracowników, ale 
również podwykonawców. Dlatego fir-
ma szkoli, ale też kontroluje i wymaga 
przestrzegania wysokich standardów 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Lafarge jest stabilnym pracodawcą, 
działa w Polsce od 1995 r. jako lider 
rynku budowlanego. Kultura orga-
nizacyjna oparta jest na bezpieczeń-
stwie i zrównoważonym rozwoju, 
wzmacniana kluczowymi wartościami 
– uczciwością, współpracą i odpowie-
dzialnością.
 Co roku w zakładach Lafarge w Pol-
sce i na świecie organizowany jest Mie-
siąc Bezpieczeństwa – to cykl spotkań, 
seminariów oraz imprez organizowa-
nych w celu podnoszenia świadomości 
w dziedzinie BHP wśród pracowników, 
ich rodzin, podwykonawców i klientów. 
W ramach inicjatywy organizowane są 
m.in. pikniki bezpieczeństwa, warszta-
ty edukacyjne, szkolenia z pierwszej 
pomocy, badania medyczne, a także 
działania podnoszące świadomość 
w temacie ochrony środowiska i zrów-
noważonego rozwoju.

Złotym Laurem Konsumenta

Sieć sklepów RTV EURO AGD
w wyniku niezależnego sondażu 
została kolejny raz wyróżniona

2020

Dziękujemy naszym Klientom
za uznanie i zaufanie!

Eksperymenty Pana Balona
Balony to ponadczasowa i wciąż chętnie wykorzystywana dekoracja różnych 
imprez, która zawsze dobrze wygląda.

 Jeśli poszukujesz inspiracji na 
ponadczasową, uniwersalną atrak-
cję i dekorację w jednym, albo 
zastanawiasz się, jak zaskoczyć 
gości, wybierz Manufakturę Pana 
Balona. Założona w 2014 roku 
firma zajmująca się tworzeniem 
dekoracji balonowych i obsługą 
dekoratorską eventów wprowadza 
eksperymentalne pomysły zastoso-
wania w dekoracjach balonów, tak 
aby nie kojarzyły się z kiczem. Pan 
Balon to zupełnie nowa marka na 
rynku polskim gwarantująca jakość 
oprawy imprez z udziałem balonów 
z profesjonalną kompleksową ob-
sługą wydarzeń. W portfolio usług 
i produktów znajdują się bramy i gir-
landy z balonów, skomplikowane 
konstrukcje i niebanalne nadruki na 
balonach, bukiety oraz profesjonalne 
dekoracje wydarzeń masowych – 
wraz ze zorganizowaniem hostess 

i hostów. – Obecnie jesteśmy pionie-
rem jeśli chodzi o rynek dekoratorski, 
jak i sprzedaż detaliczną balonów 
– mówi Tomasz Podgórski, spe-
cjalista ds. franczyzy Manufaktury 
Pana Balona. – Motywacją do roz-
woju biznesu była nisza na rynku 
w branży balonowej. Zauważyli-
śmy, że brakuje firmy, która oferuje 
kompleksowe rozwiązania w postaci 
pracowni balonowej. My zrobiliśmy 
z tego punkt, pracownię, w której 
można nabyć produkty balonowe, 
napełnić je helem, a także zamówić 
dekoracje czy nadać pocztę balonową. 

Manufaktura Pana Balona

 To jedyny taki pomysł na biznes, 
w którym połączone są dwa naj-
lepsze elementy – Sprzedaż (punkt 
sprzedaży) + Usługi Dekoratorskie 
(własna pracownia balonowa). Sta-

Pan Balon – partner jubileuszowej gali z okazji XV-lecia projektu Laur Konsumenta

le poszerzana oferta świadczonych 
usług wraz z zapleczem kadrowym 
przyczyniła się do stworzenia sys-
temu franczyzowego. Niskie koszty, 
sprawdzony know-how i stosunko-
wo mało nasycony rynek to przepis 
na dochodową inwestycję jaką za-
pewnia swoim franczyzobiorcom 
Pan Balon.

Poczta balonowa 
– nietuzinkowa niespodzianka

 Chyba nikt nie spodziewa się, 
że z okazji urodzin, imienin, czy 
rocznicy ślubu   otrzyma kolorowy, 
zabawny balon z bilecikiem. Taki 
sposób składania życzeń wciąż sta-
nowi szok dla wielu osób. A mimo 
to bywa jednocześnie świetną nie-
spodzianką, która wzbudzi radość 
u każdego. Zamów już dzisiaj –  
www.sklep.panbalon.pl


