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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	najskutecz-
niejszymi	produktami.	Jak	odnaleźć	się	w	tym	gąszczu,	
skoro	każdy	producent,	czy	dystrybutor	twierdzi,	że	
jego	produkt	jest	najcudowniejszy,	jedyny	i	niepowta-
rzalny	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:	„inno-
wacja”	czy	„najskuteczniejszy”.	Gdzie	zatem	szukać	ra-
tunku?	Z	pomocą	oczywiście	przychodzi	niezastąpiony	
przewodnik.	Jego	imię	to	Odkrycie	Roku,	a	dokładnie	
Laur	Klienta/Konsumenta	Odkrycie	Roku.

Dla kogo/czego?

	 Odkrycie	Roku	to	nagroda	przyznawana	inno-
wacyjnym	produktom	i	usługom,	które	pomimo	
krótkiego	funkcjonowania	na	rynku	potrafią	wzbu-
dzić	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	mar-
ketingowy,	relaunch,	bądź	zostały	po	raz	pierwszy	
wskazane	przez	konsumentów	w	ogólnopolskim	
sondażu	Laur	Klienta/Konsumenta.

ODKRYWAMY DLA WAS

Kto/jak?

	 Nagroda	jest	przyznawana	przez	komisję	kon-
kursową	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	„odkry-
cia”.	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

Prestiżowe wyróżnienie liderów w dziedzinie HR
Co składa się na sukces firmy? Dobry biznesplan? Nakłady finansowe? 
A może po prostu szczęście? Zapewne każdy z tych elementów, ale 
niewątpliwym atutem dobrze prosperującego przedsiębiorstwa jest 
inwestycja w kapitał ludzki. Projekt Solidny Pracodawca Roku powstał 
przede wszystkim po to, aby wyłonić, uhonorować oraz promować 
podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową polityką personalną, 
która przekłada się na wysoką jakość produktów i usług. 

O programie

	 Celem	programu	Solidny	Pracodawca	Roku	
jest	wyłonienie	najlepszych	pracodawców	w	Pol-
sce,	szczególnie	tych,	którzy	w	swojej	działalności	
promują	najciekawsze	rozwiązania	z	zakresu	HR,	
a	przy	tym	dzielą	się	własnymi	doświadczeniami	
na	łamach	ogólnopolskiej	prasy.	Program	Solid-
ny	Pracodawca	Roku	odbywa	się	w	kilku	równo-
rzędnych	kategoriach	branżowych,	regionalnych,	
oraz	kategorii	ogólnopolskiej.	Kategorie	regio-
nalne	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.

Weryfikacja

	 Spośród	tysięcy	podmiotów	gospodarczych	
działających	na	terenie	całego	kraju	redakcja	na	
podstawie	zebranych	przez	siebie	informacji	se-
lekcjonuje	przedsiębiorstwa,	które	mogą	zawalczyć	
o	tytuł	Solidnego	Pracodawcy	Roku	i	znaleźć	się	
w	elitarnym	gronie	laureatów.	Wyróżnieniem	dla	
firm	jest	już	sama	nominacja,	gdyż	w	dużej	mierze	
jest	ona	wynikiem	pozytywnych	rekomendacji	oraz	
opinii	zaczerpniętych	w	lokalnym	środowisku.	Zdo-
bycie	tytułu	to	nie	tylko	prestiżowe	wyróżnienie,	ale	
również	możliwość	zaprezentowania	się	na	łamach	
ogólnopolskich	mediów	w	ramach	zdobytego	tytułu.

Co wyróżnia nasz projekt spośród innych?

	 Organizatorem	programu	Solidny	Pracodaw-
ca	Roku	jest	redakcja	pracująca	nad	związanymi	
z	przedsięwzięciem	tytułami	prasowymi.	W	związku	
ze	specyfiką	pracy	zespołu,	podstawą	wstępnej	we-
ryfikacji	przedsiębiorstw	są	standardowe	działania	

dziennikarskie	(m.in.	zbieranie	informacji	poprzez	
kontakt	z	instytucjami	takimi	jak	powiatowe	urzędy	
pracy,	urzędy	miast	czy	Państwowa	Inspekcja	Pracy).	
Wysoce	cenimy	również	wsparcie,	jakiego	udzielają	
nam	nasi	patroni	–	Stowarzyszenie	Agencji	Zatrud-
nienia	oraz	Stowarzyszenie	Pracodawców	RP.
	 Wyróżnieniem	dla	firm	jest	już	sama	nominacja,	
gdyż	w	dużej	mierze	jest	ona	wynikiem	pozytywnych	
rekomendacji	oraz	opinii	zaczerpniętych	w	lokalnym	
środowisku	przedsiębiorstw.
	 Zdobycie	tytułu	to	nie	tylko	prestiżowe	wyróż-
nienie,	ale	również	możliwość	zaprezentowania	
się	na	łamach	ogólnopolskich	mediów	w	ramach	
zdobytego	tytułu.
	 Współpracujemy	z	trzema	największymi	opinio-
twórczymi	dziennikami	w	Polsce	oraz	telewizją.
	 Część	konkursowa	nie	podlega	opłacie	–	firmy	
biorące	udział	w	projekcie	nie	płacą	za	poszczególne	
etapy	weryfikacji,	abonament	czy	samą	możliwość	
udziału	w	konkursie.	Jeśli	firma	nie	zdobędzie	wy-
różnienia,	nie	ponosi	żadnych	kosztów.	Jedyna	opłata	
obowiązująca	to	inwestycja	w	wizerunek	firmy.	

Gala podsumowująca XV edycję

	 Gale	programu	Solidny	Pracodawca	Roku	są	od	
lat	okazją	do	oficjalnego	podsumowania	kolejnych	
odsłon	konkursu.	W	różnych	sektorach,	w	których	
istotna	jest	branża,	zasięg	działalności	oraz	ilość	
zatrudnionych	osób	wyróżniono	55	firm.	Gala,	sta-
nowiąca	uroczyste	zwieńczenie	edycji	2017,	odbyła	
się	w	tym	roku,	w	Teatrze	Capitol	w	Warszawie.	
Podczas	uroczystości	wyróżnione	firmy	otrzymały	
tablice	pamiątkowe	potwierdzające	słuszność	dotych-
czasowych	działań	z	zakresu	polityki	personalnej.	
Nietuzinkowe	miejsce,	zacne	grono	laureatów	oraz	
oprawa	artystyczna	sprawiły,	iż	uroczystość	wywarła	
niezapomniane	wrażenia	na	przybyłych	gościach.

XVI edycja projektu

	 Organizatorzy:	„Rzecz	o	Biznesie”	oraz	„Strony	
Rynku”	po	raz	kolejny	sukcesywnie	realizują	program	
Solidny	Pracodawca	Roku,	wspierając	firmy,	których	
polityka	personalna	jest	na	najwyższym	poziomie.
	 – Trwa XVI edycja, która mam nadzieję przyniesie 
wiele pozytywnych zaskoczeń i nowości w zakre-
sie HR. Co roku przekonujemy się o tym, że kultura 
organizacji pracy przedsiębiorstw zarówno tych 
z korzeniami i kapitałem polskim, jak również tych 
zagranicznych wciąż się rozwija i pnie coraz wyżej. 
Zadowalający jest fakt, iż coraz więcej pracodawców 
rozumie, że ludzie to fundament dobrze i efektywnie 

prosperującego biznesu –	mówi	Tina	Dej,	dyrektor	
programu	Solidny	Pracodawca	Roku.	
	 Projekt	wspiera	przedsiębiorstwa,	które	po-
zwalają	zatrudnionym	osobom	poprzez	codzienną	
pracę	realizować	zarówno	swoje,	jak	i	firmowe	cele	
biznesowe.	Podsumowując	całe	przedsięwzięcie,	
można	śmiało	przyznać,	że	rynek	pracy	w	Polsce	
stale	się	rozwija.	
	 Coraz	więcej	firm	rozumie	znane	wszystkim	
stwierdzenie,	że	pracownicy	są	najcenniejszym	
kapitałem	każdego	przedsiębiorstwa.	Dziś	już	wiemy,	
że	aby	osiągnąć	sukces	w	swojej	branży,	liczy	się	
nie	tylko	dobry	biznesplan	i	nakłady	finansowe,	
ale	przede	wszystkim	czynnik	ludzki.



Godła programów wspierają decyzje 
konsumentów!

	 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.	Wy-
wiadów	konsumenckich	dokonano	na	zamówienie	
holdingu	reklamowego	AEGIS	Media.	
	 Pod	uwagę	wzięto	preferencje	3	000	potencjalnych	
klientów	z	najbardziej	reprezentatywnego	przedziału	
wiekowego	15-64	lat.	Sposób	badania,	na	który	się	
zdecydowano,	w	terminologii	profesjonalnej	nazy-
wa	się	CAPI	(Computer	Aided	Personal	Interview).	
Osobom	niezwiązanym	z	branżą	badawczą,	czy	re-
klamową	ten	skrót	może	niewiele	mówić.	W	uprosz-
czeniu,	CAPI	to	metoda	bezpośrednich	wywiadów	
przeprowadzanych	w	domach	respondentów	z	udzia-
łem	komputera.	Wyniki	takich	badań	kodowane	są	
w	trakcie	przeprowadzania	wywiadu,	a	dane	z	terenu	
przesyłane	specjalnie	zabezpieczonym	łączem.	
	 Podczas	badań	CAPI	dotyczących	rozpoznawal-
ności	godeł	promocyjnych	kierowano	się	kilkoma	
istotnymi	kryteriami,	wśród	których	były	takie	wy-
tyczne	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	zadzi-
wiająco	jednoznaczne	i	wyraźnie	wskazujące	na...	
skuteczność	godeł.	Aż	26%	badanych	stwierdziło,	iż	
medal	(inaczej:	godło	promocyjne	–	przyp.	aut.)	za-
mieszczony	na	opakowaniu	w	istotny	sposób	wpływa	
na	wybór	oznaczonego	nim	produktu.	Grupą,	która	
najczęściej	zwraca	uwagę	na	godła	promocyjne,	okaza-
li	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	przy-
wiązują	większą	wagę	do	tego,	co	widnieje	na	opa-
kowaniu	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	wy-
kształconych.	Badanie	wykonane	przez	GFK	Polonia	

pokazało	nam,	że	ci,	którzy	ukończyli	studia,	nieco	
częściej	zwracają	uwagę	na	obecność	godeł	promo-
cyjnych	przy	logotypie	wybieranej	marki.
	 Śledząc	 dalej	wyniki	 badań,	 da	 się	 zauwa-
żyć,	 że	 obecność	 logotypów	 konkursowych	
nie	 jest	 obojętna	 również	 osobom	 aktywnym 
zawodowo.	To	one	chętniej	wybierają	te	marki,	które	
znalazły	uznanie	również	wśród	innych	użytkow-
ników.
	 No	dobrze,	ale	przecież	godeł,	którymi	opa-
trzone	 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	rozpo-
znawalnych	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	najmoc-
niejszym	stopniu	trafiają	do	mieszkańców	dużych	
miast.	Ci,	którzy	wybierają	produkty	opatrzone	go-
dłem	Top	Marki,	to	najczęściej	mężczyźni.	Panów	
satysfakcjonuje	najwyższe	z	możliwych	odznaczeń,	co	
wskazywać	może	na	odwieczną	samczą	chęć	współ-
zawodnictwa,	zdobycia	najwyższej	wygranej.	W	tym	
przypadku	takim	konsumenckim	świętym	Graalem	
jest	produkt	najbardziej	rekomendowany	przez	in-
nych,	marka	nie	opuszczająca	podium	w	plebiscycie	
Laur	Konsumenta,	czyli	Top	Marka.	Top	Marka	naj-
bardziej	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	do-
konania	konkretnego	wyboru,	jest	Odkrycie	Roku.

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.



Smaczny pomysł na obiad
Szukając sposobu na 
szybki i smaczny obiad, 
naprzeciw wychodzi 
nam firma P.H.P. YABRA 
Sp. z o.o. ze swoją ofertą 
smacznych zup. 

	 Producent	od	ponad	dwudziestu	lat	specjalizuje	się	
w	produkcji	gotowych	dań	obiadowych,	zup,	jak	również	
przetworów	mięsno-warzywnych.	Wysoka	jakość	i	wa-
lory	smakowe	produktów,	będące	wynikiem	stosowania	
tradycyjnych	receptur,	w	połączeniu	z	technologią	pro-
dukcji	i	starannie	dobraną	bazą	surowcową	pozwalają	
firmie	stale	poszerzać	grono	zadowolonych	klientów.
	 Obecnie	w	ofercie	wyrobów	tego	producenta	znajdu-
je	się	ponad	pięćdziesiąt	pozycji	asortymentowych,	które	
firma	YABRA	przygotowuje	zarówno	jako	produkty	
własne,	jak	również	jako	marki	i	brandy	realizowane	
na	zlecenie.	Szeroki	asortyment	dostępny	jest	na	stronie	
internetowej	firmy	www.yabra.pl		

	 W	portfolio	producenta	znaleźć	można	szeroki	
asortyment	tradycyjnych	zup.	Przygoto	wywane	są	one	
w	oparciu	o	starannie	dobrane	składniki	i	tradycyjne	
receptury.	Stanowią	doskonałą	propozycję	na	szyb-
ki,	smaczny	i	sycący	posiłek.	Poza	typowo	polskimi	
smakami	firma	YABRA	oferuje	też	takie,	których	po-
chodzenie	wiąże	się	kuchniami	innych	krajów.	Należą	
do	nich	między	innymi:	zupa	gulaszowa,	bogracz,	zupa	
maksykańska	czy	włoska	zupa	minestrone.	
	 W	tegorocznej	edycji	plebiscytu	Laur	Konsumenta	
zupy	producenta	YABRA	głosem	konsumentów	zostały	
wyróżnione	tytułem	Odkrycie	Roku	2018.

zapracowała na tytuł Solidnego Pracodawcy

Rozmowa 
z Andrzejem Drosikiem,

dyrektorem NUTRICIA w Opolu

 – Jak w NUTRICIA definiowany jest termin 
solidny pracodawca?
	 –	Efekty	ekonomiczne	firmy	są	nierozerwalnie	
związane	z	załogą.	To,	w	jaki	sposób	zarządzamy	
ludźmi,	rozwijamy	ich	potencjał	i	możliwości,	de-
cyduje	o	tym,	jaki	wynik	ma	firma.	
	 W	ogólnym	przekonaniu	solidny	pracodawca	
spełnia	wymagania	prawne	dotyczące	płacenia	
wynagrodzenia	w	terminie,	zapewnia	bezpieczne	
warunki	pracy	czy	możliwości	wypoczynku.	To	są	
aspekty	obowiązkowe,	my	wierzymy,	że	solidny	
pracodawca	oznacza	znacznie	więcej.	U	nas	to	
umiejętność	definiowania	indywidualnych	potrzeb	
pracownika,	a	potem	takie	ich	skorelowanie	z	po-
trzebami	firmy,	żeby	korzyść	z	ich	realizacji	była	
obopólna:	i	dla	człowieka,	i	dla	rozwoju	przedsię-
biorstwa.
	 Istotne	jest	zaangażowanie	pracownika	w	pro-
ces	zarządzania,	zaczynając	od	odpowiedzialności	
za	działania	na	własnym	stanowisku.	Staramy	się	
zachęcać	pracowników,	żeby	dzielili	się	swoimi	
doświadczeniami,	optymalizowali	swoje	działania,	
stale	myśląc,	jak	doskonalić	jakość	i	efektywność	
swojej	pracy	czy	procesów	w	firmie.	Myślę,	że	dla	
większości	możliwość	uczestniczenia	w	tym	proce-
sie	też	jest	elementem	motywującym.	Staramy	się	
budować	zespoły	tak,	by	pracownicy		lubili	swoją	
pracę	i	angażowali	się	w	nią	z	pożytkiem	dla	siebie	
i	zakładu.
 – Dostrzeżenie pojedynczego człowieka 
i zbudowanie relacji międzyludzkich w dużej 
organizacji jest trudniejsze niż w małych przed-
siębiorstwach, tym bardziej jeśli na grunt polski 
wprowadza się wzorce zagraniczne. Jaki macie 
na to przepis?
	 –	Wszystko	zależy	od	tego,	jaką	mamy	wizję	bu-
dowy	kultury	firmy.	Przede	wszystkim	nie	chcemy	
tworzyć	barier	między	poszczególnymi	szczeblami	
organizacji.	W	języku	angielskim	jest	słowo,	które	
oddaje	element	naszej	filozofii	–	„proximity”,	czyli	
bliskość.	Ważne	jest,	żeby	przełożony	był	blisko	
swojego	podwładnego	i	rozumiał	jego	problemy,	

nie	tylko	zawodowe,	ale	jeśli	pracownik	ma	taką	
potrzebę	także	prywatne.	Poprzez	różnego	rodzaju	
systemy	zarządzania	wspieramy	taki	styl	zarządza-
nia	u	liderów	produkcji,	dbając	by	lider	był	blisko	
swoich	pracowników,	a	kierownik	blisko	liderów	
i	pracowników	–	codziennie.	Taki	styl	zarządzania	
daje	możliwość	uzyskiwania	informacji	zwrotnych	
od	pracowników,	pomagających	poprawiać	działania	
lub	rozwijać	te,	które	się	sprawdzają.	Informację	
można	przekazać	ustnie,	można	też	skorzystać	ze	
specjalnych	tablic	umieszczonych	na	każdym	wy-
dziale.	Pracownicy	otrzymują	także	informację,	
czy	proponowane	przez	nich	rozwiązanie	może	być	
zrealizowane	i	jakie	są	dalsze	działania.
	 Raz	na	dwa	lata	prowadzone	są	także	anonimowe	
badania	opinii	wśród	pracowników.		Wyniki	badań	są	
starannie	analizowane,	a	pracowników	angażujemy	
w	poszukiwanie	rozwiązań	tak,	by	stale	usprawniać	
nasze	działania	w	różnych	obszarach	funkcjonowa-
nia	firmy.
 – Oprócz bogatych pakietów socjalnych, budu-
jących wśród pracowników poczucie przynależno-
ści do solidnej firmy, integrujecie też załogę poza 
zakładem…
	 –	Pracownicy	mają	możliwość	organizowania	
spotkań	integracyjnych,	które	wspieramy	finan-
sowo.	To	są	na	przykład	wyjazdy	w	góry,	czasami	
całej	brygady	(kilkanaście	do	kilkudziesięciu	osób),	
a	czasami	spotkania	całych	wydziałów.	Drugim	ele-
mentem	jest	angażowanie	pracowników	w	społeczną	
odpowiedzialność	biznesu.	Wspieramy	te	działania	
finansowo	i	organizacyjnie,	ale	oczekując	osobi-
stego	zaangażowania	pracowników.	Prowadzimy	
kalendarz	działań	społecznej	odpowiedzialności,	
każdy	z	wydziałów	ma	możliwość	zaproponowania	
jednej	aktywności	w	danym	miesiącu.	Od	lat	na	
różne	sposoby	pracownicy	wspierają	placówki:	
Dom	Dziecka	w	Tarnowie	Opolskim,	Dom	Samotnej	
Matki	i	Dziecka	w	Opolu	oraz	Opolskie	Hospicjum	dla	
Dzieci.	Wychodzimy	z	założenia,	że	lepiej	jest	działać	
długoterminowo	i	zaspokajać	potrzeby	w	sposób	
zorganizowany.	Stąd	budowanie	długoletniej	współ-

pracy,	które	przynosi	wymierne	efekty.	Jesteśmy	
dumni	z	programu	„Rozum	i	Serce”,	do	którego	za-
angażowaliśmy	Uniwersytet	Opolski,	który	z	czasem	
przejął	rolę	lidera	w	tym	przedsięwzięciu.	Polega	
on	na	udzielaniu	korepetycji	dzieciom	z	Tarnowa	
Opolskiego.	Zaczynaliśmy	od	lekcji	z	angielskiego,	
następnie	matematyki	i	chemii.	Cieszymy	się,	że	
możemy	wspierać	te	dzieci	w	zdobywaniu	edukacji,	
tak	potrzebnej	w	dzisiejszym	świecie.
	 Prowadzimy	też	program	„Wolontariusze	HOPE”,	
w	którym	przyznajemy	granty	na	realizację	projek-
tów	pracowniczych,	skierowanych	do	lokalnych	
społeczności.	Projekty	zaspokajają	różne	potrzeby:	
trzeba	pomalować	salę	w	przedszkolu,	naprawić	coś	
w	szkole,	na	placu	zabaw,	w	miejscach,	z	których	
pochodzą	nasi	pracownicy.	Zasada	jest	taka,	że	firma	
przyznaje	pieniądze,	średnio	1,5-2,5	tys.	zł,	na	farby	
czy	materiały,	a	pracownicy	sami	wykonują	te	prace.	
Przyznajemy	po	kilkanaście	takich	grantów	na	rok,	
a	aplikacji	mamy	po	50	i	więcej.
	 – Jaka jest możliwość rozwoju dla pracowni-
ków? Jak można zbudować w NUTRICIA ścież-
kę kariery?
	 –	90	procent	promocji	są	to	awanse	wewnętrzne.	
Raz	do	roku	pracownicy	mają	tzw.	rozmowy	rozwo-
jowe	z	przełożonymi,	bo	bardzo	ważnym	aspektem	
budowania	ścieżki	kariery	jest	ustalanie	jej	zgodnie	
z	tym,	czego	dana	osoba	oczekuje.	Potem	określamy,	
jakie	kompetencje	czy	wiedza	są	potrzebne	do	dal-
szego	rozwoju	i	ustalamy	plan	rozwoju,	składający	
się	oczywiście	przede	wszystkim	z	nauki	w	ramach	
wykonywanej	pracy,	a	także	z	takich	elementów	jak	
szkolenia,	treningi	czy	mentoring.	Mamy	mentorów	
na	wydziałach	produkcyjnych,	którzy	opiekują	się	
nowymi	pracownikami	czy	też	osobami	przecho-
dzącymi	z	innych	wydziałów	i	nowymi	w	danym	
środowisku.	Mentorzy	są	za	to	dodatkowo	wyna-
gradzani.
	 Budujemy	ścieżki	kariery	zarówno	wewnątrz	
fabryki,	ale	jesteśmy	częścią	międzynarodowego	
koncernu	i	dla	stanowisk	specjalistycznych	czy	
menedżerskich	mamy	możliwości	rozwoju	także	

w	innych	miejscach	w	Polsce	czy	fabrykach	na	
świecie.	
 – Co jest najważniejsze w budowaniu zespołu 
nastawionego na sukces?
	 –	Uczciwość	z	jednej	i	drugiej	strony:	pracownika	
i	zarządu.	Jeśli	chcemy	budować	zdrowe	relacje,	
potrzebujemy	do	tego	zaufania	i	współpracy	z	pra-
cownikami,	na	przykład	poprzez	dialog	ze	związkami	
zawodowymi.	Otwarcie	rozmawiamy	o	problemach	
pojawiających	się	w	pracy.	Na	przykład	kilka	lat	temu	
mieliśmy	taką	sytuację,	że	musieliśmy	zmoderni-
zować	naszą	fabrykę	i	zakończyć	pracę	w	zakresie	
jednego	technologicznego	procesu.	Oszacowaliśmy,	
że	zmiana	ta	może	przynieść	redukcję	zatrudnie-
nia	–	dotyczyć	ok.	30	osób,	co	wówczas	stanowiło	
ok.	5	proc.	załogi.	Dlatego	już	półtora	roku	przed	
zamknięciem	tego	procesu	podjęliśmy	rozmowy	
ze	związkowcami	i	pracownikami.	W	efekcie	udało	
nam	się	znaleźć	rozwiązania	pozwalające	utrzymać	
zatrudnienie	dla	wszystkich	osób,	które	gotowe	były	
pozyskać	nowe	umiejętności	i	rozpocząć	pracę	czy	to	
na	innych	wydziałach,	czy	też	w	nowo	utworzonym	
wydziale	zajmującym	się	przygotowaniem	specjalnie	
pakowanych	zestawów	produktów	na	potrzeby	sieci	
handlowych.	Finalnie	pracę	zakończyły	tylko	dwie	
osoby,	które	zdecydowały	się	odejść	na	wcześniejszą	
emeryturę.	To	zasługa	bardzo	otwartej	komunikacji	
z	załogą.	
 – Jaką rolę w firmie, która zdobyła tytuł Solid-
nego Pracodawcy, odgrywają związki zawodowe?
	 –	Bardzo	istotną	–	do	związków	należy	ponad	
12	procent	załogi.	Działają	u	nas	dwie	organizacje.	
Elementem	będącym	zawsze	przedmiotem	dialogu	
ze	związkami	zawodowymi	są	coroczne	waloryzacje	
wynagrodzeń	(podwyżki).	Co	warto	podkreślić,	
nawet	w	momencie,	gdy	inne	firmy	zamrażały	wy-
nagrodzenia,	czy	nawet	je	obniżały,	my	oferowali-
śmy	waloryzację	wynagrodzeń.	Uwzględniamy	też	
specyficzną	sytuację	na	lokalnym	rynku.	Zawsze	
rozmawiając	ze	związkami	zawodowymi,	szukamy	
kompromisu,	uwzględniając	oczekiwania	pracow-
ników	oraz	możliwości	organizacji	w	danym	roku.
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Rozwiń skrzydła z Mokate
Solidny Pracodawca 
Śląska, z takim 
tytułem Grupa Mokate 
zbliża się do końca 
roku. Sukces firmy 
jest potwierdzeniem 
realizowania efektywnej polityki 
personalnej oraz tego, że od lat  
z zaangażowaniem wspiera 
rozwój załogi, tym samym 
umacniając swoją pozycję jako 
doskonały pracodawca. 

	 Grupa	Mokate	posiada	liczne	certyfikaty	po-
twierdzające,	że	zarządzanie	jakością	stanowi	dla	
marki	ważny	element,	a	odpowiedzialność	z	jaką	
podchodzi	do	realizacji	swojej	misji	sprawia,	że	
firma	zbiera	wyrazy	uznania	na	całym	świecie.
	 Sukcesem	firmy	są	nie	tylko	wysokiej	klasy	pro-
dukty,	ale	przede	wszystkim	zespół	pracowników,	
który	wspólnie	z	kadrą	zarządzającą	każdego	dnia	
dąży	do	tego,	by	ich	miejsce	pracy	stawało	się	coraz	
lepsze.	To	właśnie	takie	podejście	pozwoliło	firmie	
osiągnąć	niewątpliwy	sukces,	którego	potwierdze-
niem	jest	zdobyty	tytuł	Solidnego	Pracodawcy	Roku.
	 W	Grupie	Mokate	znajdującej	się	w	blisko	70	kra-
jach	szanse	na	sukces	dostają	specjaliści	z	wielu	
gałęzi	biznesu,	dzięki	czemu	rozwój	rozumiany	
jako	korzystanie	i	zwiększanie	kompetencji	swojej	
załogi	przebiega	w	sposób	ciągły.	Grupa	Mokate	
wychodząc	poza	schematy	nie	zatrzymuje	swojej	
wiedzy	oraz	doświadczenia	tylko	dla	siebie.	Pro-
wadząc	współpracę	z	uczelniami	wyższymi	oraz	
organizacjami	zrzeszającymi	studentów,	wprowadza	

i	przekazuje	swoją	wiedzę	młodym,	zdecydowanym	
na	osiągnięcie	sukcesu	studentom,	którzy	często	za-
inspirowani	historią	marki	w	przyszłości	nawiązują	
współpracę	i	wiążą	się	z	Grupą	na	dłużej.	–	Mokate 
jako pracodawca posiada świadomość potrzeb – także 
pozafinansowych – pokolenia, które właśnie wchodzi 
na rynek pracy. W oparciu o tę wiedzę rozwijamy 
kulturę organizacyjną firmy. Bardzo chcemy, aby 
nasi pracownicy wiedzieli, jaka perspektywa nas 
napędza i tworzy przyszłość Mokate –	powiedział	
Adam	Mokrysz,	CEO	Grupy.	
	 Credo	Grupy	Mokate	brzmiące	„Zrównoważony	
rozwój	poprzez	szacunek	dla	człowieka	i	pracy	
oraz	stworzenie	dobrego	środowiska	życia	dla	na-
stępnych	pokoleń”	niesie	ze	sobą	wielką	wartość.	
Podkreśla,	że	wartości,	którymi	kieruje	się	firma,	
zbliżone	są	do	tych	panujących	w	rodzinie:	szacu-
nek,	zaufanie,	wzajemna	pomoc.	Takiego	sukcesu	
nie	da	się	zmierzyć,	natomiast	pewne	jest,	że	za-
sługuje	na	wyrazy	uznania,	które	są	częścią	tytułu	 
Solidny	Pracodawcy	Roku.



Naszą siłą są ludzie!

 – Chyba wypada zacząć od gratulacji. To już 
kolejny raz.
	 –	Tak,	dziękujemy.	Szczególnie	dziękujemy	kapitule,	
która	znów	doceniła	nasze	zaangażowanie	w	odrobienie	
pracy	domowej.	Wynikową	solidności	zatrudnienia	
jest	w	naszym	przekonaniu	stabilny,	zaangażowany	
zespół.	Czy	przynosi	to	realne	korzyści?	Oczywiście.	
Ludzie	zadowoleni	ze	swojej	pracy,	mający	możliwości	
rozwijania	swoich	umiejętności,	poszerzania	wiedzy,	
rozumiejący,	w	jakim	kierunku	zmierza	firma	i	zmie-
rzający	w	tę	samą	stronę	to	najlepszy	kapitał.	Wiedza,	
doświadczenie	oraz	intuicja	kadry	to	wartości	dodane,	
których	nie	sposób	przecenić.
 – Na początku proszę opowiedzieć, czym się zaj-
mujecie?
	 –	Firma	ma	dwa	profile	działalności.	Głównym	sekto-
rem	naszego	działania	jest	budownictwo,	dostarczamy	
kompleksowe	rozwiązania	w	zakresie	zamocowań	
dla	branży	instalacyjnej.	Projektujemy	i	produkujemy	
rozwiązania	systemowe	znajdujące	zastosowanie	przy	
montażu	każdej	instalacji.	W	ramach	naszych	projektów	
klient	ma	również	zapewnione	doradztwo	techniczne	
podczas	realizacji	inwestycji	budowlanych.	Drugą	gałęzią	
produkcji	są	urządzenia	do	transportu	krótkiego	–	prze-
nośniki	łańcuchowe,	podnośniki,	zasuwy	oraz	urządzenia	
komplementarne	dla	branży	zbożowo-młynarskiej.	
 – Dobrze, a jaka jest polityka personalna? Jak 
takie górnolotnie nazywane założenia i wartości 
przekładają się na działania w praktyce? Jak pod-
chodzicie do awansów, zmian stanowisk?
	 –	W	tej	chwili	nasza	firma	to	ponad	200	osób.	Pro-
wadzimy	działalność	od	1957	roku.	Ja	jestem	przedsta-
wicielem	trzeciego	pokolenia	mojej	rodziny.	Przez	tak	
długi	okres	działalności	mamy	możliwość	zatrudniać	
pracowników	w	każdej	grupie	wiekowej	oraz	z	różnym	

doświadczeniem.	Osoby	z	wieloletnim	stażem	(nawet	
40-letnim),	ale	również	studenci	i	osoby,	które	właśnie	
zakończyły	edukację	i	rozpoczynają	karierę	zawodową.	
Czerpanie	z	wiedzy,	autorytetu	oraz	zaangażowania	osób	
50+	w	kontekście	nauki	osób	młodych,	przekazywania	
im	kultury	pracy	i	wartości	jest	bezcenne.	Różnica	w	po-
dejściu	do	pracy	między	pokoleniami	jest	diametralna.	
Naszą	niezwykle	ważną	rolą	jest	to,	aby	tę	różnicę	w	mia-
rę	możliwości	likwidować.	Nie	zapomnijmy	o	potrzebach	
rozwojowych	zespołu,	które	staramy	się	zaspokajać,	
awansach	wewnętrznych,	które	stanowią	większość	
zmian	stanowisk	w	firmie,	oraz	bezpieczeństwie	rozwoju	
rodziny	w	kontekście	utrzymania	stanowiska	pracy.	
	 Staramy	się,	aby	każdy	nasz	pracownik	mógł	w	pełni	
wykorzystać	swój	potencjał	na	zajmowanym	stanowisku.	
Jeśli	preferencje	i	posiadane	umiejętności	pozwalają	na	
pracę	w	innym	dziale,	dajemy	taką	możliwość.	
	 Z	definicji	pracownika	dobiera	się	do	stanowiska	
pracy.	Odpowiem	więc	na	to	pytanie	na	przykładzie:	
bywają	sytuacje,	w	których	pracę	trzeba	dopasować	
do	człowieka.	Pozyskujemy	osobę	na	dane	stanowi-
sko	i	okazuje	się,	że	to	nie	to.	Kwalifikacje	właściwe,	
doświadczenie	jest,	chęci	również	i	niestety	–	brak	kom-
patybilności.	Co	robimy?	Szukamy	rozwiązania,	miejsca	
w	firmie,	gdzie	dany	człowiek	mógłby	się	sprawdzić,	
gdzie	można	wykorzystać	jego	potencjał.	Z	racji	dość	
rozbudowanej	już	struktury	bardzo	często	te	starania	
kończą	się	sukcesem.	
 – Przyjmuje się, że ludzie są najcenniejszym 
kapitałem firmy. Jak wy to widzicie i jak to się ma 
do sukcesu przedsiębiorstwa?
	 –	Wykwalifikowany,	potrafiący	współpracować	zespół,	
który	ma	poczucie	właściwie	wyznaczonego	celu	jest	
w	stanie	zrealizować	praktycznie	każde	zadanie.	Rola	
pracodawcy	i	kadry	menedżerskiej	to	właśnie	budowanie	
zespołu	i	wyznaczanie	realnych	celów.	Na	tym	ich	praca	
się	kończy.	Nam	się	to	udało,	choć	sytuacja	na	rynku	pracy	
nie	pomaga.
	 Nasza	kadra	swoją	postawą	i	zaangażowaniem	każ-
dego	dnia	przyczynia	się	do	budowania	pozycji	firmy	
i	ma	realny	wpływ	na	jej	rozwój.	Rozumienie	trudnych	
sytuacji,	w	których	czasami	się	znajdujemy,	i	traktowanie	
ich	w	kategorii	wyzwań	–	nie	problemów,	chęć	zmian	
i	wzajemnego	zrozumienia	nie	zawsze	jest	łatwe.	
 – Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Jakubem Niczukiem, 
Prezesem Zarządu 

firmy Niczuk Metall-PL 

Rozwój pracowników i firmy

	 O	sukcesach	na	wszystkich	tych	płaszczyznach	świad-
czą	liczne	nagrody	i	wyróżnienia.	Wśród	najważniejszych	
wymienić	należy	chociażby	zdobywany	przez	kilkanaście	
lat	z	rzędu	certyfikat	Przedsiębiorstwa	Fair	Play,	czy	też	
przyznawany	wielokrotnie	tytuł	Solidny	Pracodawca	Roku.	
Ten	ostatni	doskonale	oddaje	to,	co	w	firmie	jest	cenione	
najmocniej	–	troskę,	dbałość	i	rozwój	każdego	pracownika.
	 Z	roku	na	rok	świadomość	potrzeby	rozwoju	pracow-
ników	wzrasta,	co	niesłychanie	cieszy.	Ważne	jest	jednak,	
by	za	świadomością	potrzeby	szła	również	konsekwencja	
i	gotowość	do	inwestowania	w	pracowników.	Tarczyński	
od	niemal	trzech	dekad	udowadnia,	że	potrafi	i	chce	to	
robić.	Co	roku	każdy	z	ponad	tysiąca	pracowników	ma	
możliwość	wzięcia	udziału	w	jednym	z	dedykowanych,	
przemyślanych	szkoleń	czy	też	kursów,	które	nie	tylko	pod-
noszą	poziom	umiejętności	i	pozwalają	uzyskać	cenione	
certyfikaty,	ale	również	integrują	zespół.	Jasno	określona	
ścieżka	kariery	zawodowej	i	awansu	wieńczy	sukces.	 
	 Firma	oferuje	swoim	pracownikom	dużą	ilość	szkoleń	
zarówno	wewnętrznych,	jak	i	zewnętrznych,	umożliwia-
jąc	rozwój	–	na	każdym	etapie	drogi	zawodowej	–	we	
wszystkich	obszarach	związanych	z	branżą.	Ponadto	
pracodawca	dofinansowuje	naukę,	kierując	na	studia,	
opłacając	dodatkowe	kursy	i	warsztaty.	W	ramach	pro-
gramu	praktyk	i	pełnopłatnych	staży	osoby	te	mogą	
stawiać	w	firmie	Tarczyński	swoje	pierwsze	kroki	na	
ścieżce	rozwoju	zawodowego.		
	 Oferta	płatnych	staży	dedykowana	jest	głównie	studen-
tom	o	specjalizacjach	takich	jak:	technologia,	automatyka,	
ekonomia,	zarządzanie	produkcją,	czy	też	inżynieria	
produkcji.	Mowa	tu	o	naprawdę	rozwojowych	stażach	–	
aktualnie	organizacja	ma	w	ofercie	3	programy	stażowe:	
Program	Zarządzania	Produkcją,	Program	Wsparcia	
Technicznego	oraz	Program	Zarządzania	Technologią.	Co	
godne	uwagi		prawie	wszyscy	stażyści	zostają	w	firmie	po	
zakończeniu	stażu,	otrzymując	już	na	starcie	umowę	o	pra-
cę.Wachlarz	programów	szkoleniowych	jest	bardzo	sze-
roki.	Spośród	najciekawszych	projektów	wymienić	można	
szkolenia	z	obszaru	zarządzania	produkcją,	optymalizacji	
procesów,	czy	też	z	rozwoju	kompetencji	managerskich.	 
	 Umiejętne	zarządzanie	ścieżką	rozwoju		pracowników	
to	nie	tylko	rozwijanie	ich	kompetencji	twardych,	ale	także		
rozwijanie	umiejętności	miękkich	zespołu.	Dlatego	firma	
posiada	także		szeroką	ofertę	szkoleń	miękkich,	takich	jak:	
zarządzanie	zespołem,	zarządzanie	zmianą,	doskonalenie	

umiejętności	handlowych,	organizacja	i	planowanie	pracy	
oraz	wiele	innych.	
	 Starannie	przygotowany	proces	rekrutacji	daje	marce	
możliwość	zatrudniania	najwłaściwszych	pracowników,	
zapewniając	im	jak	najlepsze	warunki	pracy	i	warunki	roz-
woju.	Niewątpliwym	atutem	dla	potencjalnych	pracowni-
ków	jest	możliwość	pracy	z	wykorzystaniem	najnowszych	
technologii	i	narzędzi	–	co	też	jest	znakiem	rozpoznaw-
czym	firmy	w	tej	branży.	Zgodnie	z	polityką	rozwoju	
pracowniczego	Tarczyński	S.A.	zapewnia	swoim	pracow-
nikom	wszystkie	dostępne	możliwości	i	formy	rozwoju.	 
	 Oprócz	tego	są	i	benefity,	zdecydowanie	ponadprzecięt-
ne.	Motywatorem	bezpośrednio	związanym	z	systemem	
wynagradzania	jest	system	premiowy:	premie	uznaniowe,	
roczne,	indywidualne;	system	nagród	indywidualnych	
oraz	podwyżki	płac	zasadniczych.	Pozapłacowo	firma	
oferuje	system	szkoleń	oraz	świadczeń	o	charakterze	
socjalnym	(ZFŚS),	do	którego	należy	zaliczyć:	bony	świą-
teczne,	dofinansowanie	wypoczynku,	organizacja	imprez	
kulturalnych,	sportowych,	zakup	biletów	na	koncerty.	
Ponadto	firma	zapewnia	prywatną	opiekę	medyczną	oraz	
pracownicze	ubezpieczenie	grupowe,	a	także	karnety 
Multisport.	W	okresie	świątecznym	pracownicy	mogą	
liczyć	na	deputaty	wyrobów	własnych.	W	firmowej	sto-
łówce		serwowane	są	posiłki	dla	wszystkich	pracowników.	
Dla	pracowników	produkcyjnych	firma	oferuje	bezpłatne	
dojazdy	do	pracy.	
	 Do	tego	dochodzą	jeszcze	drobne,	ale	budujące	za-
angażowanie	i	więź	gesty,	takie	jak:	paczki	dla	dzieci	
pracowników	z	okazji	Mikołaja,	wyjazdy	integracyjne,	
dofinansowanie	wakacji,	bilety	na	wydarzenia	kulturalne	
i	sportowe	i	wiele	innych.
	 Firma	Tarczyński	zatrudnia	obecnie	ponad	1000	
pracowników.	Dlatego	też	potencjał	ludzki	jest	kluczowym	
elementem	funkcjonowania	całej	organizacji.	Zaangażowa-
nie	zespołu	oraz	prowadzona	od	lat	polityka	personalna	
przynosi	doskonałe	efekty.	Nic	więc	dziwnego,	że	z	roku	
na	rok	coraz	więcej	osób	szuka	swojego	miejsca	w	życiu	
zawodowym	właśnie	tutaj.

Tarczyński S.A. to polska firma, która posiada ponad 25 lat doświadczenia 
w produkcji wysokiej jakości wędlin oraz przekąsek mięsnych. Marka jest 
niekwestionowanym liderem w kategorii kabanosów w Polsce, z prawie 50% 
udziałem w rynku. Jednocześnie firma Tarczyński to uznany pracodawca, który 
posiada szerokie kompetencje i doświadczenie w budowaniu i utrzymaniu 
stabilnego, wysoko wykwalifikowanego zespołu.  



Maluj razem z nami!
Holenderski koncern 
AkzoNobel w Polsce 
działa od ponad 20. lat. 
Prawdopodobnie nie 
wiesz, że produkujemy 
najnowocześniejsze 
farby(np. Dulux), jesteśmy 
światowym ekspertem 
w obszarze wnętrzarskich 
trendów kolorystycznych 
i jednym z liderów branży 
chemicznej rankingu Dow 
Jones Sustainability Index. 
Bardzo prawdopodobne, 
że nasze produkty nadają 
kolor i chronią Twoje ściany, 
lodówkę, samolot, którym 
lecisz na wakacje, czy puszkę 
napoju, który pijesz.

	 Naszym	klientom	oferujemy	m.in.	wysokiej	ja-
kości	farby	i	lakiery	dekoracyjne	(np.	wspomniany	
Dulux,	czy	Sadolin),	przemysłowe	farby	proszkowe	
(Interpon),	profesjonalne	powłoki	na	drewno,	lakiery	
oraz	powłoki	stosowane	w	przemyśle	samochodo-
wym	(Sikkens,	Lesonal)	czy	nawet	stoczniowym	 
(International).	Za	nasz	sukces	w	Polsce	odpowiada	
ponad	700	pracowników	produkcji,	sprzedaży,	obsługi	
klienta	oraz	innych	działów.

Dobra kawa i kwestia schodów

 Lubimy	być	blisko.	AkzoNobel	posiada	kilka	lo-
kalizacji	w	Polsce.	Największą	jest	nasz	innowacyjny	
zakład	produkcyjny	farb	dekoracyj	nych,	który	mieści	
się	w	Pilawie	(pow.	garwoliński).	Stąd		zaopatrujemy	
Polskę	i	kilkadziesiąt	innych	krajów	w	Europie	i	na	
świecie.	W	Warszawie	główne	biuro	mieści	się	w	no-
woczesnym	kompleksie	biurowym	The	Park	na	Okęciu,	
gdzie	ulokowane	są	działy	komercyjne	i	wspierające	
nasz	biznes	farb	dekoracyjnych	i	lakierów	samocho-
dowych.	Na	Mokotowie	zlokalizowane	jest	natomiast	
nowe	biuro	globalnego	centrum	serwisowego.	Siedziby	
posiadamy	też	w	Krakowie,	Gdańsku,	Włocławku	
i	Kostrzyniu,	tak	aby	być	jak	najbliżej	naszych	klientów.
	 Niezależnie	od	lokalizacji,	dbamy	o	to,	aby	stworzyć	
naszym	pracownikom	przyjazne,	nowoczesne,	a	przede	
wszystkim	bezpieczne	środowisko	pracy,	zgodnie	
z	naszą	globalną	zasadą	„Take	Care”.	Korzystanie	ze	
schodów	bez	trzymania	się	poręczy?	Nie	ma	mowy!	

Pytamy i dbamy

 Lubimy,	kiedy	nasi	pracownicy	nas	lubią.	Chcemy	
wiedzieć,	jak	zatrudnione	osoby	czują	się	w	firmie,	
dlatego	corocznie	przeprowadzamy	badania	opinii	
zaanga	żowania.	Od	2017	roku	jesteśmy	też	sygna-
tariuszami	Karty	Różnorodności	zrzeszającej	ponad	
200	firm	podejmujących	działania	na	rzecz	tworzenia	
i	promocji	różnorodności	w	miejscu	pracy.	Oferujemy	
szeroki	wa	chlarz	benefitów,	a	wśród	nich:	prywatną	
opiekę	medyczną,	grupowe	ubezpieczenie,	zniżki	na	
nasze	produkty	(nic	tylko	przeprowadzać	remonty!),	
czy	dofinansowanie	karty	Multisport.	Pamiętamy,	
że	praca	to	nie	wszystko	i	lubimy	spędzać	czas	na	
wspólnych	spotkaniach	i	eventach,	a	także	organi-
zować	konkursy	i	zabawy	z	nagrodami.	Teraz	nasze	
starania	zostały	potwierdzone	przyznaniem	tytułu	
Solidnego	Pracodawcy.

Bezpieczne produkty i place zabaw

	 Lubimy	być	najlepsi.	Idea	zrównoważonego	rozwoju	
jest	nierozłączną	częścią	wszystkich	naszych	procesów.	Je-
steśmy	jednym	z	liderów	w	grupie	firm	z	branży	chemicz-
nej,	w	corocznym	rankingu	Dow	Jones	Sustainability	Index	
oceniającym	działania	największych	korporacji	na	świecie. 
	 Lubimy	malować.	W	ramach	programu	odpowie-
dzialności	spo	łecznej	w	ciągu	ostatnich	10	lat	AkzoNobel	
w	Polsce	zaangażował	ponad	15	tysięcy	wolontariuszy,	
realizując	ponad	120	projektów	(m.in.	budując	zewnętrz-
ne	siłownie	i	place	zabaw,	przeprowadzając	remonty,	
czy	malując	murale)	i	inwestując	środki	około	4	mln	
zł.	Chcemy	być	na	bieżąco	z	tym,	co	jeszcze	możemy	
zrobić	dla	innych.	Dlatego	jesteśmy	też	aktywnym	człon-
kiem	Forum	Odpowiedzialnego	Biznesu,	pozarządowej	
organiza	cji,	będącej	inicjatorem	i	partnerem	przedsięwzięć	
kluczowych	dla	polskiego	CSR.

Więcej informacji o firmie na stronie: www.akzonobel.com/poland
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 – Chyba wypada zacząć od gratulacji. To już ko-
lejny raz.
	 –	Tak,	dziękujemy.	Szczególnie	dziękujemy	kapitule,	
która	znów	doceniła	nasze	zaangażowanie	w	odrobienie	
„pracy	domowej”.	
 – No właśnie, jak myślicie czemu znowu Wy?  
Co oznacza dla firmy „Niczuk” solidność zatrudnienia, 
czy to przynosi realne korzyści?
	 –	Wynikową	solidności	zatrudnienia	jest	w	naszym	
przekonaniu	stabilny,	zaangażowany	zespół	.	Czy	przy-
nosi	to	realne	korzyści?	Oczywiście.	Ludzie	zadowoleni	
ze	swojej	pracy,	mający	możliwości	rozwijania	swoich	
umiejętności,	poszerzania	wiedzy,	rozumiejący	w	jakim	
kierunku	zmierza	firma	i	zmierzający	w	tą	samą	stronę	
to	najlepszy	kapitał.	Wiedza,	doświadczenie	oraz	intuicja	
kadry	to	wartości	dodane,	których	nie	sposób	przecenić.
 – Na początku proszę opowiedzieć, czym się zaj-
mujecie?
	 –	Firma	ma	dwa	profile	działalności.	Głównym	sek-
torem	naszego	działania	jest	budownictwo,	dostarcza-
my	kompleksowe	rozwiązania	w	zakresie	zamocowań	
dla	branży	instalacyjnej.	Projektujemy	i	produkujemy	
rozwiązania	systemowe	znajdujące	zastosowanie	przy	
montażu	każdej	instalacji	.	W	ramach	naszych	projektów	
klient	ma	również	zapewnione	doradztwo	techniczne	
podczas	realizacji	inwestycji	budowlanych.	Drugą	gałęzią	
produkcji	są	urządzenia	do	transportu	krótkiego	–	prze-
nośniki	łańcuchowe,	podnośniki,	zasuwy	oraz	urządzenia	
komplementarne	dla	branży	zbożowo-młynarskiej.	
 – A widzicie jakieś zagrożenia w niedalekiej przy-
szłości dla funkcjonowania firmy?
	 –	Na	tą	chwilę	nie	widzimy.	Polska	gospodarka	rozwija	
się	bardzo	stabilnie.	Mamy	nadzieję	,	że	najbliższe	lata	
przyniosą	nam	możliwość	zrealizowania	planów,	które	
od	pewnego	czasu	precyzujemy.	Czy	się	uda	?	Wierzymy,	
że	tak.	Posiadamy	odpowiednie	zasoby,	które	dają	nam	
realne	szanse	na	spełnienie	naszych	zamierzeń	inwesty-
cyjnych,	a	co	za	tym	idzie	na	dalszy	rozwój	firmy.	
 – Ok, przyszłości się nie boicie, a konkurencji?
	 –	Nie	boimy	ale	bardzo	ją	szanujemy.	Obserwujemy	
i	wyciągamy	wnioski.	Zarówno	z	sukcesów	jak	i	porażek.	
Staramy	się	budować	i	zwiększać	przewagę.	Jesteśmy	
polskim	producentem,	dzięki	czemu	możemy	być	bliżej	
potrzeb	naszych	klientów,	a	tym	samym	zapewnić	szybki	

czas	realizacji	zamówień	i	dostaw.	Projektujemy,	produku-
jemy	i		inwestujemy		w		kraju.		Żaden		z		naszych	odbiorców		
nie		jest		dla		nas		anonimowy.		Znamy	wszystkich		naszych		
Klientów		i		ich		indywidualne		potrzeby.		Produkcja,		ma-
gazyn		i	rozbudowane	zaplecze		logistyczne		sprawiają,	
że	zawsze	jesteśmy	na	czas	i	we	właściwym	miejscu.
	 Ponadto	oferujemy	bardzo	rozbudowane	wsparcie	
projektowe	oraz	pomoc	techniczną.	Na	co	dzień	łącznie	
w	obydwu	zespołach	pracuje	ponad	20	osób.	Z	naszej	wie-
dzy	wynika,	że	żaden	nasz	konkurent	nie	ma	tak	licznego	
zespołu.	To	czyni	nas	w	tym	aspekcie	najmocniejszymi	na	
rynku.	Jako	jedyny	polski	producent	mamy	dedykowane	
rozwiązania	do	wszystkich	typów	instalacji,	które	czynią	
obiekt	bezpiecznym	i	funkcjonalnym.	Ponadto	jesteśmy	
w	stanie	zaprojektować	i	wyprodukować	wyroby	pod	
najbardziej	wymagające,	niekonwencjonalne	rozwiązania	
inwestycyjne.	Niejednokrotnie	produkty	takie	zostają	
wprowadzone	do	stałej	oferty	firmy.	W	Polsce	mamy	też	
własny	zespół	badawczo-rozwojowy.	W	samym	2017	
roku	wprowadziliśmy	40	nowych	wyrobów.	Nieprze-
rwana	dbałość	o	najwyższą	jakość,	rozwój	i	satysfakcję	
klienta	zapewniła	nam	pozycją	lidera	na	rynku	zawiesi	
instalacyjnych	w	Polsce.
 – Jaką macie filozofię zarządzania firmą i jej  
codziennego funkcjonowania?
	 –	Myślę,	że	rozeznanie	na	rynku	oraz	zaufanie	do	
swojego	zespołu	umożliwia	precyzyjne	wyznaczanie	
celów.	Poza	tym	wiedza	i	intuicja	kadry	oraz	wzajemne	
zaufanie	zbudowane	na	wspólnym	doświadczeniu	–	to	
abc	dobrego	funkcjonowania	każdej	firmy.	
	 Wizja	oraz	kultura	organizacji	w	zestawieniu	z	od-
powiednim	zapleczem,	która	wpisuje	się	zarówno	w	po-
trzeby	rozwoju	firmy	ale	także	w	potrzeby	jej	zespołu.	
Najważniejsze	jest	to	co	najtrudniejsze	-	równowaga.	
Staramy	się,	żeby	była	zachowana.
  – Dobrze a jaka jest polityka personalna? Jak takie 
górnolotnie nazywane założenia i wartości przekła-
dają się na działania w praktyce? Jak podchodzicie 
do awansów zmian stanowisk?
	 –	W	tej	chwili	nasza	firma	to	ponad	200	osób.	Pro-
wadzimy	działalność	od	1957	roku.	Ja	jestem	przedsta-
wicielem	trzeciego	pokolenia	mojej	rodziny.	Przez	tak	
długi	okres	działalności	mamy	możliwość	zatrudniać	
pracowników	w	każdej	grupie	wiekowej	oraz	z	różnym	
doświadczeniem.	Osoby	z	wieloletnim	stażem	(nawet	
40-letnim)	ale	również	studenci	i	osoby	które	właśnie	
zakończyły	edukację	i	rozpoczynają	karierę	zawodową.	
Czerpanie	z	wiedzy,	autorytetu	oraz	zaangażowania	osób	
50+	w	kontekście	nauki	osób	młodych,	przekazywania	

im	kultury	pracy	i	wartości	jest	bezcenne.	Różnica	w	po-
dejściu	do	pracy	między	pokoleniami	jest	diametralna.	
Naszą	niezwykle	ważną	rolą	jest	to,	aby	tę	różnicę	w	miarę	
możliwości	likwidować.	Nie	zapomnijmy	o	potrzebach	
rozwojowych	zespołu,	które	staramy	się	zaspokajać,	
awansach	wewnętrznych,	które	stanowią	większość	
zmian	stanowisk	w	firmie	oraz	bezpieczeństwa	rozwoju	
rodziny	w	kontekście	utrzymania	stanowiska	pracy.	
Staramy	się,	aby	każdy	nasz	pracownik	mógł	w	pełni	
wykorzystać	swój	potencjał	na	zajmowanym	stanowisku.	
Jeśli	preferencje	i	też	posiadane	umiejętności	pozwalają	
na	pracę	w	innym	dziele,	dajemy	taką	możliwość.	
Z	definicji	pracownika	dobiera	się	do	stanowiska	pracy.	
Odpowiem	więc	na	to	pytanie	na	przykładzie:	bywają	
sytuacje,	w	których	pracę	trzeba	dopasować	do	człowieka.	
Pozyskujemy	osobę	na	dane	stanowisko	i	okazuje	się,	że	
to	nie	to.	Kwalifikacje	właściwe,	doświadczenie	jest,	chęci	
również	i	niestety	–	brak	kompatybilności.	Co	robimy?	
Szukamy	rozwiązania,	miejsca	w	firmie	gdzie	dany	czło-
wiek	mógłby	się	sprawdzić,	gdzie	można	wykorzystać	
jego	potencjał.	Z	racji	dość	rozbudowanej	już	struktury	
bardzo	często	te	starania	kończą	się	sukcesem.	
 – Przyjmuje się że ludzie są najcenniejszym ka-
pitałem firmy. Jak wy to widzicie i jak to się ma do 
sukcesu przedsiębiorstwa?
	 –	Wykwalifikowany,	potrafiący	współpracować	zespół,	
który	ma	poczucie	właściwie	wyznaczonego	celu	jest	
w	stanie	zrealizować	praktycznie	każde	zadanie.	Rola	
pracodawcy	i	kadry	menedżerskiej	to	właśnie	budowanie	
zespołu	i	wyznaczanie	realnych	celów.	Na	tym	ich	praca	
się	kończy.	Nam	się	to	udało,	choć	sytuacja	na	rynku	pracy	
nie	pomaga.
	 Nasza	kadra	swoją	postawą	i	zaangażowaniem	każ-
dego	dnia	przyczynia	się	do	budowania	pozycji	firmy	
i	ma	realny	wpływ	na	jej	rozwój.	Rozumienie	trudnych	
sytuacji,	w	których	czasami	się	znajdujemy	i	traktowane	
ich	w	kategorii	wyzwań	-	nie	problemów,	chęć	zmian	
i	wzajemnego	zrozumienia	–	nie	zawsze	jest	łatwe.	
 – Ważnym elementem życia zawodowego jest 
rozwój pracowników. Co w tym względzie oferujecie 
jako pracodawca?
	 –	Kadra	naszej	firmy	ma	możliwość	realnego	wpły-
wu	na	swój	rozwój	zawodowy.	Dobieramy	go	pod	ką-
tem	potrzeb	samego	pracownika	jak	i	tego	co	widzimy	
z	boku.	Co	roku	pytamy	naszych	pracowników	gdzie	
widzą	potrzebę	dokształcenia.	Na	podstawie	odpowiedzi	
przygotowujemy	plan	szkoleń.	Co	ciekawe	dzięki	bardzo	
doświadczonej	kadrze	możemy	przeprowadzać	wiele	
szkoleń	wewnętrznych,	co	z	naszego	doświadczenia	

jest	o	wiele	bardziej	skuteczne	i	dopasowane	do	naszych	
potrzeb.	Szkolenia	zewnętrzne	jako	główny	plus	mają	
możliwość	pokazania	innego	punktu	widzenia	na	dane	
wyzwanie.	Oprócz	tego	tworzymy	grupy	projektowe,	
zespoły	zadaniowe,	reorganizujemy	działy	po	to,	aby	
zapobiegać	zjawisku	wypalenia	zawodowego	i	stwarzać	
pracownikom	nowe	możliwości.
 – Firma to przede wszystkim ludzie, w związku 
z tym jak „Niczuk” odnosi się do integracji załogi, 
która jest działaniem zmierzającym do wzmocnienie 
utożsamiania się ludzi z innymi współpracownikami 
oraz firmą?
	 –	Bardzo	ważna	jest	świadomość,	iż	zatrudniamy	wiele	
lojalnych	osób	utożsamiających	się	z	firmą.	Poczucie	„bycia	
u	siebie”	daje	wymierne	efekty,	nie	jest	pracą	nastawioną	
na	wymiar	godzin,	ale	na	efekt.	Staramy	się	więc	dbać	o	to,	
aby	naszą	firmę	tworzył	zespół	zintegrowanych	ze	sobą	
osób.	Cykliczne	imprezy	(w	tym	rodzinne)	dla	pracow-
ników,	zajęcia	dla	dzieci,	wspólne	wyjścia	lub	wyjazdy	
oprócz	zagospodarowania	czasu	wolnego	przynoszą	
również	efekt	przynależności	do	społeczności	firmy.	
 – Zadowolenie pracowników to połowa sukcesu 
dobrze prosperującej firmy, dlatego tak ważne jest by 
dbać o ciągłą motywację załogi. Jak firma podchodzi 
do tego aspektu polityki pracowniczej?
	 –	Największą	motywacją	do	dalszego	wysiłku	wkłada-
nego	w	wykonywaną	pracę,	jest	zauważenie	starań	i	jego	
efektów	przez	przełożonego.	Drugie	to	pozytywny	klimat	
w	zespole.	Nie	ma	takich	benefitów	które	zniwelują	tego	
brak.	To	jest	nasz	priorytet.	Swoją	drogą	wszyscy	nasi	
pracownicy	jako	składową	wynagrodzenia	mają	premie	
zadaniowe.	Wcześniej	wymieniłem	wiele	procesów	które	
również	z	założenia	motywują.	No	tak,	ważnym	jest	też	
motywowanie	pracowników	przez	system	awansów.	
Jeśli	pojawia	się	potrzeba	zatrudnienia	specjalisty	na	
wyższym	szczeblu,	najpierw	szukamy	kandydatów	wśród	
swoich	pracowników.	Jeżeli	w	szeregach	firmy	znajduje	
się	osoba,	która	swoja	wiedzą	i	zaangażowaniem	sprawiła,	
że	wydaje	się	być	dobrym	kandydatem	jest	brana	pod	
uwagę	w	pierwszej	kolejności.
 – A zatrudnianie ludzi młodych, również takich 
bez doświadczenia?
	 –	Jeśli	jest	to	osoba	chętna	do	pracy,	nauki	i...	no	tak:	
z	biegiem	lat	nauczyliśmy	się,	że	ważniejsze	są	cechy	
osobowościowe	a	nie	doświadczenie	czy	wiek.	Można	być	
niesamowicie	odpowiedzialnym	w	wieku	20	lat,	można	
być	bardziej	otwartym	na	współpracę	i	zrozumienie	
problemów.	Otwartym	na	zmiany,	zaangażowanym,	od-
danym	sprawie.	Takimi	cechami	często	młodzi	dystansują	
starszych	kolegów.	W	przypadku	gdy	studiują	a	chcą	już	
podjąć	prace	podchodzimy	elastycznie	do	czasu	pracy.	
Z	takimi	pracownikami	rozmawiamy	indywidualnie	
o	warunkach	zatrudnienia.	
 – Jakie świadczenia i warunki pracy oferuje firma 
swoim pracownikom?
	 –	Wszystkim	gwarantujemy	umowę	o	pracę	–	od	lat	
nie	zatrudniamy	nikogo	na	umowę	zlecenie.	Wszyscy	pra-
cownicy	są	zatrudnieni	bezpośrednio	przez	naszą	firmę.	
Wynagrodzenie:	struktura	zakłada	oprócz	podstawowego	
wynagrodzenia,	premie	zadaniową,	dodatki	funkcyjne,	
premie	roczne	(13stki).	Oprócz	tego	oferujemy	pracow-
nikom	szereg	benefitów	takich	jak:	dofinansowanie	do	
kart	multisport,	50%	do	biletów	do	teatru	i	filharmonii,	
ubezpieczenie	medyczne	pracownika	i	jego	rodziny,	
szczepienia	ochronne,	wczasy	pod	gruszą,	dodatkowe	
świadczenia	finansowe	w	okresie	Świąt	Bożego	Narodze-
nia,	wyprawki	dla	nowonarodzonych	dzieci	pracowników,	
imprezy	integracyjne	i	wiele	innych.	Na	początku	tego	
roku	uruchomiliśmy	także	transport	firmowy	umożli-
wiając	odbiór	pracowników	z	centrum	Olsztyna	oraz	
okolicznych	miejscowości.
 – A podsumowując?
	 –	Podsumowując:	Ciągle	się	rozwijamy,	wychodzi-
my	naprzeciw	potrzebom	rynku,	rynku	produktów	ale	
i	rynku	pracy.	Mam	nadzieję	że	nam	to	się	udaje.	Taką	
przysłowiową	laurką	jest	właśnie	co	otrzymana	nagroda.	
 – Dziękuję za dobrą kawę i przyjemną rozmowę. 
Było mi bardzo miło.

Wiedza, doświadczenie oraz intuicja
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