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Ubezpieczenia Warty to jakość ochrony godna zaufania
Ubezpieczenia Warty kolejny
rok z rzędu znalazły się w gronie
zwycięzców ogólnopolskiego
rankingu Laur Konsumenta.
I miejsce i złote godło zostało
przyznane Warcie w dwóch
kategoriach Ubezpieczenia na życie
oraz Ubezpieczenia samochodu.

Warta posiada szeroką ofertę elastycznych ubezpieczeń na życie, które klient może dopasować do swoich potrzeb, dających
gwarancję wsparcia finansowego w trudnych sytuacjach życiowych:

KOMPLEKSOWE
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Dziękujemy klientom za zaufanie,
którym nas obdarzają.
Laur Konsumenta to ogólnopolski projekt konsumencki, w którym wyłaniane są najpopularniejsze
produkty, marki i usługi w swoich kategoriach. Ranking
odpowiada na pytanie: które produkty i usługi są obecnie
najpopularniejsze na rynku? Badanie przeprowadzane
jest na próbie co najmniej 1000 osób w każdej kategorii.
Wyniki Warty w zestawieniu z liczbą ankietowanych
są imponujące. Wyróżnione złotym godłem Ubezpieczenie na życie wygrało wynikiem 32% głosów, a Ubezpieczenie samochodu osiągnęło wynik 31% głosów, co
również przełożyło się na przyznanie złotego godła.
Wynika z tego, że niemal co trzeci ankietowany spośród
wszystkich ubezpieczeń życiowych i samochodowych
wskazuje właśnie produkty Warty.

• Warta Sposób na Raka – widząc rosnące zapotrzebowanie na zapewnienie rodzinie finansowej ochrony w momencie
pojawienia się choroby nowotworowej, Warta wprowadziła na rynek nowe indywidualne ubezpieczenie – „Warta Sposób
na Raka”. Zostało ono dopasowane do rzeczywistych potrzeb chorych na każdym etapie ich walki o powrót do zdrowia;
• Warta Ochrona – to kompleksowe ubezpieczenie życia i zdrowia dla całej rodziny, które dzięki szerokiej ofercie
umów dodatkowych z łatwością dopasowuje się do potrzeb klienta. Produkt z dostępnymi bardzo wysokimi sumami
ubezpieczenia przeznaczony jest praktycznie dla każdego w wieku 18-65 lat – ochroną mogą być objęci zarówno single,
jak również rodziny w związkach formalnych i nieformalnych;
• Warta dla Ciebie i Rodziny – rozwiązanie zapewniające bardzo szeroką ochronę, obejmującą aż 50 różnego rodzaju
zdarzeń. Klient ma możliwość dopasowania zakresu ochrony do jego potrzeby ubezpieczeniowej poprzez wybór jednego z szesnastu wariantów, które w większości można rozszerzyć o pakiety: S, M, L podnoszące wysokości świadczeń
na danych ryzykach;
• Ubezpieczenie Posagowe – to specjalny program skierowany do osób troszczących się o przyszłość dziecka, które
jest chronione w dwojaki sposób. Po pierwsze, w przypadku śmierci rodzica Warta może zapewnić dziecku wypłatę
miesięcznej renty w ustalonej wysokości. Po drugie, po osiągnięciu określonego wieku otrzyma ono wskazaną w umowie
sumę pieniędzy. Zakres ochrony można rozszerzyć o jedną z 6 umów dodatkowych.

Warta oferuje klientom kompleksową gamę ubezpieczeń samochodowych, które pozwalają zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe po powstaniu szkód związanych z autem, w tym między innymi:

KOMPLEKSOWE
UBEZPIECZENIE AUTA

• Ubezpieczenie OC – kompleksowe rozwiązanie, które dzięki systemowi BLS oraz usłudze OC Szybka Wypłata zapewni
wszystkim klientom pomoc bez względu na to, czy są sprawcą, czy poszkodowanym w kolizji lub wypadku;
• Ubezpieczenie Autocasco – szeroki zakres ochrony, który można dopasowywać do indywidualnych potrzeb kierowcy,
uzupełniony o przydatne pakiety Assistance;
• Ubezpieczenie assistance – elastyczna oferta ubezpieczenia pomocy w razie wypadku czy awarii pojazdu. Holowanie
i pomoc drogowa nawet bez limitu kilometrów;
• Ubezpieczenie klasyków – jedyne ubezpieczenie AC dla pasjonatów aut klasycznych w Polsce;
• Ubezpieczenie szyb – ubezpieczenie na wypadek stłuczenia lub uszkodzenia szyb samochodowych, które zapewnia
usługi ich bezgotówkowej naprawy lub wymiany oraz chroni zniżki w AC za bezszkodową jazdę.

Polacy wybrali Shell V-Power! Atena – Solidnym
Technologia DYNAFLEX, czyli
zaawansowane formuły dodatków
uszlachetniających zastosowane
we wszystkich paliwach Shell,
szerokozasięgowa kampania reklamowa
z udziałem wielokrotnego mistrza świata
Formuły 1 – Sebastiana Vettela,
ale przede wszystkim polscy kierowcy,
którzy chętnie odwiedzają stacje Shell,
bo wiedzą, że ich silnik zasługuje na
więcej. To wszystko doprowadziło
do sukcesu paliw Shell V-Power
w plebiscycie Laur Konsumenta 2018.

Najwyższa jakość paliw Shell, poza uznaniem konsumentów, zdała również egzamin kontroli Inspekcji
Handlowej. Paliwo pobrane na stacjach Shell za każdym
razem spełniało wymagania jakościowe. Te niezależne
badania potwierdzają, że Shell oferuje swoim klientom
paliwa o wyjątkowej formule.
Nad nową formułą paliw Shell przez ponad 5 lat
pracował wyspecjalizowany międzynarodowy zespół
inżynierów i naukowców, który koordynował cały proces
powstawania paliw z technologią DYNAFLEX – od testów
i prób silników, aż do dostarczenia paliw na poszczególne
stacje Shell. Składniki nowej technologii DYNAFLEX
pomagają walczyć z wyzwaniami stawianymi silnikom,
mającymi wpływ na wydajność ich pracy. Są to: tworzące
się osady, jak również tarcie i spalanie stukowe.

Pracodawcą – po raz trzeci!
„Mamo, czy mogę pójść dzisiaj z Tobą do pracy?”
– to pytanie dzieci pracowników Ateny zadają najczęściej
w czasie ferii zimowych i wakacji letnich. Odpowiedzią
na to są warsztaty wakacyjne dla najmłodszych – pomysł,
który jest przebojem wśród dzieci i rodziców. To jednak
zaledwie fragment kompleksowego programu działań dla
pracowników, rozwijanego i udoskonalanego w Atenie od lat.

Shell V-Power ze złotym Laurem Konsumenta
Paliwa Shell V-Power z technologią DYNAFLEX pojawiły się na polskich stacjach w czerwcu ubiegłego
roku i w zaledwie kilka miesięcy podbiły serca polskich
kierowców, zdobywając złoty Laur Konsumenta 2018.
Co roku w tym prestiżowym plebiscycie walczą najlepsze
marki i usługi w Polsce. Badanie ma szczególną wartość,
ponieważ o ostatecznym wyniku decydują najbardziej
wymagający jurorzy – konsumenci. W tegorocznej edycji aż 25% ze wszystkich 1273 głosujących na pytanie:
„Które paliwo uważasz za najlepsze i polecasz je innym?”
odpowiedziało: „Shell V-Power”.
– Dzięki paliwom Shell V-Power lepiej zadbasz o swój
silnik, a przez to dłużej będzie ci służył podczas codziennych podróży – podkreśla Marcin Rykała, ekspert Shell
ds. jakości paliw.

Podróżować lepiej
Shell dąży do tego, aby podróże kierowców na całym świecie były coraz bardziej bezpieczne, wygodne
i przyjemne. Dlatego na stacjach znajdziemy wachlarz
różnorodnych produktów, usług i udogodnień, które
zaspokoją również pozamotoryzacyjne potrzeby kierowców. Szeroka oferta kawowa zadowoli nawet najbardziej
wymagające podniebienia, a pełnowartościowe posiłki są
nie tylko smaczne, ale również zdrowe. Koncept deli2go
stworzony został dla tych, którzy w podróży chcą zjeść
dobrze i jednocześnie mieć pewność, że jedzenie zostało
przygotowane ze składników wysokiej jakości.
Shell również proponuje swoim klientom udział
w Shell ClubSmart – unikalnym programie lojalnościowym, dostosowanym do ich potrzeb oraz oczekiwań. Poprzez zbieranie punktów podczas tankowania, korzystania
z myjni czy zakupów na stacjach Shell, można zdobyć wiele
atrakcyjnych nagród. Czerpać przyjemność z jazdy pomoże
obsługa Shell, która na życzenie zatankuje auto, sprawdzi
ciśnienie w oponach oraz doleje płynu do spryskiwaczy.
Właśnie ta różnorodność usług oraz bogata oferta produktów pozapaliwowych sprawiają, że marka Shell jest
przyjacielem w podróży kierowców na całym świecie.

Justyna Wajs, Prezes Zarządu
Atena Usługi Informatyczne
i Finansowe S.A.
Nie tylko deklarujemy, że ludzie są dla nas najważniejsi. Udowadniamy, że są w centrum uwagi naszej
firmy, podejmując wiele działań. Ich efekty ilustrują
liczby: ponad 300 pracowników skorzystało ze szkoleń, ponad 300 zaangażowało się w projekty sportowe,
93% jest zadowolonych z pracy w Atenie (zgodnie
z wynikami badania satysfakcji przeprowadzonego
przez Aon Hewitt). W niezwykle konkurencyjnej branży technologicznej skutecznie budujemy silny i zgrany
zespół. Zatrudniamy i współpracujemy z najlepszymi
specjalistami w branży informatycznej dedykowanej
ubezpieczeniom. Dzięki temu utrzymujemy od lat nie
tylko pozycję solidnego pracodawcy, ale także lidera
wśród dostawców IT dla sektora ubezpieczeń.
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Lidl – mądry wybór
Lidl Polska to dynamiczna i odnosząca sukcesy sieć sklepów
spożywczych, która liczy już ponad 600 placówek na terenie całego
kraju i zatrudnia ponad 15000 pracowników. Od 15 lat marka zdobywa
zaufanie milionów klientów i wyznacza trendy na rynku, proponując
wysokiej jakości produkty spożywcze w atrakcyjnych, niskich cenach.
Lidl koncentruje się na rozwijaniu oferty marek własnych, których obecnie ma ponad 100. Bezpieczeństwo
i powtarzalną wysoką jakość produktów potwierdzają
badania w zewnętrznych, akredytowanych laboratoriach,
których co roku firma przeprowadza ponad 6000. Oprócz
badań, kluczowa jest także współpraca z dostawcami, od
których Lidl wymaga certyfikatów jakościowych, takich
jak IFS czy BRC na najwyższym poziomie. Współpraca
z polskimi producentami jest dla Lidla priorytetowa
– sprzedaż polskich artykułów spożywczych stanowi
ponad 70% obrotu firmy.
Przystępne ceny to obok wysokiej jakości mocny
wyróżnik oferty Lidla. Klienci to doceniają. Z myślą o nich
Lidl poszerza asortyment o produkty certyfikowane,
np. jabłka grójeckie z unijnym certyfikatem Chronione
Oznaczenie Geograficzne, wodę Saguaro Junior opiniowaną przez Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka,
a także asortyment z logo EU ORGANIC BIO LOGO, Rainforest Alliance, UTZ oraz MSC. Lidl pracuje nad ciągłym
ulepszaniem swojej oferty, dlatego firma podjęła decyzję
o wycofaniu ze sprzedaży jajek klatkowych do roku 2025,
a także przyjęła zobowiązanie o redukcji zawartości soli
oraz cukru w produktach marek własnych o 20% – cel
ten planowany jest do osiągnięcia do 2025 r. (rozumiany
jako obniżenie w całym kupowanym asortymencie marek
Lidla średniej ważonej zawartości dodawanego cukru
oraz soli o 20%).
Duże znaczenie w ofercie Lidla mają koncepty, np.
Ryneczek Lidla, w ramach którego oferowane są świeże
warzywa i owoce, dostarczane do sklepów każdego dnia,
oraz Chrupiące z pieca, czyli strefy odpieku pieczywa.
Warto podkreślić, że wszystkie chleby i bułki dostępne
w sklepach Lidla nie zawierają konserwantów. Lidl jest
w Polsce pionierem jeżeli chodzi o tygodnie tematyczne,
przede wszystkim te promujące kuchnie różnych stron
świata. Tydzień hiszpański, amerykański, grecki, czy

meksykański to tylko nieliczne przykłady spośród nich.
Ale Lidl to również ciekawa, zmieniająca się co tydzień
oferta produktów przemysłowych i odzieży, począwszy
od tekstyliów Esmara, Livergy, Lupilu, poprzez małe AGD
Silvercrest i akcesoria kuchenne Ernesto, aż po meble
Livarno i pościele Meradiso, czy narzędzia Parkside i sprzęt
ogrodowy Florabest.
Lidl nieustannie pracuje nad tym, by jego koncepty
promocyjne wyróżniały się na rynku. Wynikiem tego jest
regularne poszerzanie spektrum działań, co sprawia, że
Lidl wyprzedza działania konkurencji, stając się liderem
w swojej branży. We wrześniu 2017 r. wystartowała usługa
Lidl Podróże, a tym samym Lidl stał się multiagentem
turystycznym, oferując egzotyczne podróże, unikalne
wyprawy i wyjątkowe przeżycia w ramach wycieczek
krajowych i zagranicznych. Oprócz tradycyjnych form
wypoczynku, w ofercie znaleźć można również niebanalne
„wyjazdy z pomysłem”, a wszystko to w atrakcyjnych, bardzo korzystnych cenach. Nowością wprowadzoną w ubiegłym roku jest również Winnica Lidla (winnicalidla.pl),
czyli system rezerwacji win online. Odbiór i zapłata za
wino następuje w preferowanym przez klienta sklepie, po
uprzedniej weryfikacji wieku kupującego. Oferta Winnicy
Lidla jest dużo szersza niż asortyment dostępny w sklepach i w tej chwili obejmuje już nie tylko wina, ale również
alkohole wysokoprocentowe typu whisky. Winnica Lidla
to oprócz oferty alkoholi również kompendium wiedzy
o winie, pełne porad i wskazówek.
Warto podkreślić, że w przyjętą strategię firmy integralnie wpisany jest zrównoważony rozwój, który od wielu
lat realizowany jest pod hasłem „W trosce o lepsze jutro”.
Lidl aktywnie działa charytatywnie, wspierając inicjatywy
lokalne i globalne oraz dbając o środowisko. Wszystkie
działania, w które sieć jest zaangażowana, opierają się na
pięciu filarach: społeczeństwo, pracownicy, asortyment,
dostawcy i środowisko.

Dialog z kobiecymi potrzebami
Sprostać oczekiwaniom kobiet
nie jest łatwo, ale niektórym
wychodzi to zgrabnie i ze smakiem.
Niewątpliwie do tego grona zaliczyć
należy markę Julimex – lidera
bielizny wyszczuplającej w projekcie
Laur Klienta. Co stoi za tym
sukcesem? Jasno określona filozofia
firmy – tworzenie modelowych
rozwiązań na miarę kobiecych
potrzeb i nieustanne sprawdzanie
ich użyteczności.
Julimex dominuje również w segmencie akcesoriów
bieliźniarskich. W szerokiej gamie produktów tej marki
znajdziemy m.in.: biustonosze samonośne, silikonowe
i piankowe wkładki do biustonosza, ramiączka, przedłużacze obwodu czy podwiązki. Zakres proponowanych
rozwiązań, ich fasonów i kolorów jest w stanie sprostać
każdym wymaganiom kobiety.
– Swoją uwagę koncentrujemy także na rozszerzeniu
portfolio produktów z linii Julimex Flirty. To stylowa
kolekcja podkreślająca kobiecość w niezwykły i niebanalny sposób. Chcemy, by nasze klientki w każdej sytuacji
czuły się seksownie, ale i komfortowo. Np. figi Kiss są
niezwykle uwodzicielskie, a przy tym niewidoczne pod
ubraniem dzięki bezszwowej, nowoczesnej technologii
wykończenia brzegów INVISIBLE-LINE® – mówi Tomasz
Wojciechowski, prezes Julimex Sp. z o.o. Sp. k.
– Marka nie zapomniała również o kobietach aktywnych sportowo, dla których przygotowała kolekcję Julimex
Sporty. Projektowanie takiej bielizny jest szczególnie wymagające, gdyż musi opierać się na doskonałym wyczuciu
potrzeb i przewidywaniu wszelkich niedogodności, jakie
można napotkać w trakcie treningu. Przylegające do ciała
materiały są nie tylko lekkie, ale i wykonane z dzianiny

zapewniającej maksymalny komfort i świeżość. Ponadto
zastosowaliśmy bezszwową technologię zapobiegającą
podrażnieniom skóry, a konstrukcja każdego biustonosza świetnie dopasowuje się do ciała – dodaje Tomasz
Wojciechowski.
Kolekcje marki Julimex – Flirty, Sporty, Cotton,
Lingerie i słynna już Shapewear – to szeroka propozycja
fig, pasów, body, halek oraz biustonoszy wykonanych
z najwyższej jakości materiałów i dostosowanych do
każdego rodzaju sylwetki.

BLOW zwiększa inwestycje...
… w swoich topowych
kategoriach produktowych,
m.in. tabletach i systemach
audio. Duże wsparcie zyskały
również smartfony – szczególnie
doskonale odebrany przez
klientów model N5. Nowy
w ofercie Smartphone BLOW M5
również przyciąga
funkcjonalnością i solidnym
zapleczem technicznym.
Firma bacznie obserwuje rynek i dzięki temu
z powodzeniem definiuje potrzeby swoich klientów,
by z wyprzedzeniem wdrażać nowe rozwiązania
techniczne. Szybko rozwijający się rynek smartfonów
skłonił BLOW do wprowadzenia do oferty nowego
modelu BLOW M5. W swojej klasie cenowej to funkcjonalny i wydajny telefon, o bardzo dobrej jakości
wykonania. Parametry mówią same za siebie.

Smartphone BLOW M5
System: Android 6.0
Wyświetlacz: 5 cali
Rozdzielczość ekranu: 1280x720p
Ekran: HD IPS Full illumination
Kamery: przód 2Mpx, tył 5Mpx
Procesor: Quad Core MTK6580A 4x1.3MHz
Pamięć RAM: 1GB
Pamięć FLASH: 8GB
Łączność: 3G, 2G
Dual SIM
Wifi
Bluetooth 4.0
GPS
Radio FM: 87.5-108MHz
Bateria: 2100mAh

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 farmaceutycznych, ale każdych. Firmy kuszą nas niczym wąż
najlepszymi, najbardziej innowacyjnymi i najskuteczniejszymi produktami. Jak odnaleźć się w tym gąszczu,
skoro każdy producent, czy dystrybutor twierdzi, że
jego produkt jest najcudowniejszy, jedyny i niepowtarzalny w swoim rodzaju?
Pomyślmy logicznie: jeśli coś jest jedyne, to przecież
nie może być stadne. Ale logika nie pomoże, kiedy na
opakowaniu trzech różnych produktów, z tego samego
segmentu, różnych marek, zobaczymy słowa: „innowacja” czy „najskuteczniejszy”. Gdzie zatem szukać ratunku? Z pomocą oczywiście przychodzi niezastąpiony
przewodnik. Jego imię to Odkrycie Roku, a dokładnie
Laur Klienta/Konsumenta Odkrycie Roku.

Dla kogo/czego?

Kto/jak?

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

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

ODKRYWAMY DLA WAS
*prawo ochronne na znak towarowy nr R.258388 oraz 258389

BorgWarner Poland Solidnym Pracodawcą Roku
BorgWarner Poland Sp. z o.o.
– część amerykańskiego koncernu
BorgWarner Inc. – to producent
komponentów i systemów
zaawansowanych technologii dla
układów napędowych i przeniesienia
napędu w pojazdach samochodowych.
Firma zlokalizowana w Jasionce koło
Rzeszowa zatrudnia ponad 1000
pracowników. Na polskim rynku wyróżnia
ją nie tylko wysoka jakość produkcji
turbosprężarek oraz łańcuchów rozrządu
dla branży motoryzacyjnej, ale także
wysoka dbałość o zasoby ludzkie,
co potwierdza kolejny tytuł zdobyty w tej
dziedzinie: Solidny Pracodawca 2017.
Od początku istnienia BorgWarner Poland z uwagi
na skomplikowany rynek pracy – znikomą ilość przemysłu motoryzacyjnego w regionie, zainwestował
w umiejętne zarządzanie kapitałem ludzkim – relacje
pracodawcy z pracownikami oparte na zaufaniu
i współpracy, uczciwości osobistej i wzajemnym
szacunku, które stanowią nieodzowny element
kultury korporacyjnej firmy.
Pracownicy BorgWarner stanowią w większości
młode, wysoko wykwalifikowane osoby. Tworzą
one sprawnie działający i ukierunkowany na rozwój zespół, którego plan i praca uzależnione są od
wspólnych celów firmy. Wszystkim zatrudnionym
firma zapewnia poczucie stabilności oraz możliwości
autentycznego rozwoju w odniesieniu do realizowanych zadań oraz planowanej ścieżki kariery. To
wszystko sprawia, że zakład posiada unikatową
kulturę organizacyjną, która jest doceniana przez
klientów i pracowników firmy na całym świecie.
Potencjalni kandydaci ubiegający się o zatrudnienie mogą liczyć na miejsce pracy, które gwarantuje
im otrzymanie tego, co zwykle pracownik ceni sobie
najbardziej: stabilizację, atrakcyjne wynagrodzenie,
bogaty pakiet świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo ciągłości pracy.
Wspólnie określane i wdrażane są programy
rozwoju zgodne z potrzebami firmy i indywidualnymi potrzebami każdego pracownika. Opierając się
na tych założeniach, BorgWarner Poland realizuje
szereg programów rozwoju i szkoleń, a jednocześnie
stale poszukuje nowoczesnych rozwiązań służących
do podnoszenia kwalifikacji pracowników każdego
szczebla. Wysoka jakość zatrudnienia to przede

wszystkim wysokie standardy pracy, czyli stabilność oraz bezpieczne i przyjazne środowisko pracy,
gwarantujące pracownikom poszanowanie ich praw,
umożliwiając odpowiedni rozwój zawodowy.
Corocznie w firmie przeprowadza się identyfikację potrzeb dotyczących szkoleń: tych gwarantujących
realizację przyjętej strategii biznesowej, obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP i zawodowych wymaganych na danym stanowisku pracy. Identyfikacja
dotyczy także kwestii studiów, mających na celu uzupełnianie wykształcenia na kierunkach zgodnych z zakresem sprawowanych obowiązków i strategią firmy.
Ponadto firma wspiera migrację pracowników
pomiędzy oddziałami korporacji na całym świecie.
Promuje tym samym otwartość i wielokulturowość
BorgWarner Poland oraz dąży do zbudowania zespołu specjalistów o wysokim zakresie kompetencji,
który podchodzi do każdego projektu z pasją i pełnym
zaangażowaniem.
W ramach podpisanego porozumienia o współpracy z uczelniami i szkołami technicznymi, firma aktywnie wspiera zdobywanie pierwszego zawodowego
doświadczenia uczniów, studentów i absolwentów
szkół i uczelni wyższych.
Niezwykle ważne dla BorgWarner jest bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w środowisku pracy.
Dowodem na to, jak dużą wagę przywiązuje spółka
do kwestii bezpieczeństwa pracy, jest zdobyta po
raz trzeci nagroda CEO’s Safety Excellence Award,
asygnowana za przepracowanie miliona godzin bez
wypadku. W związku z uzyskaniem przez pracowników spółki najwyższego uznania za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, nagrodę pieniężną

w wysokości 20 tys. dolarów, która jest elementem
wyróżnienia, firma zawsze przekazuje na lokalne cele
charytatywne w ramach działań z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu.
Spółka dba o bezpieczeństwo pracowników oraz
ich zdrowie – zapewnia profilaktykę zdrowotną,
promuje też aktywność sportową, a w trudnych
sytuacjach życiowych oferuje pomoc i wsparcie.
Jednym z kluczowych elementów strategii oraz
integralną częścią działalności BorgWarner Poland
jest idea zrównoważonego rozwoju i budowania
kultury organizacji opartej na wrażliwości i otwartości na potrzeby innych. Bezinteresowna pomoc
w imię idei społecznego solidaryzmu lokalnego to
działanie, na które firma zwraca uwagę od początku
swej działalności. Wartości, które jej przyświecają
to: odpowiedzialność, rzetelność i zaufanie. Spółka
angażuje się w liczne inicjatywy dobroczynne, ukierunkowane na społeczność lokalną, udziela pomocy
finansowej lub rzeczowej bezpośrednio osobom
fizycznym, a wartość nakładów ponoszonych na
działalność charytatywną z roku na rok systematycznie wzrasta. Biznes społecznie odpowiedzialny
jest skuteczny tylko wtedy, gdy angażuje wszystkie
strony, wsłuchuje się w rzeczywiste potrzeby beneficjentów. Istotnym warunkiem, niezbędnym do
osiągnięcia sukcesu w tym obszarze, jest również
edukacja pracowników oraz budowanie ich świadomości dotyczącej podejścia firmy do społecznej
odpowiedzialności biznesu. Filantropia to nie tylko
doraźne przekazywanie darowizn, ale przemyślane
i długofalowe działania, zbudowane w oparciu o analizę potrzeb społecznych i własnych możliwości, tak

by działać naprawdę skutecznie i transparentnie.
Aktywne podejście, ale przede wszystkim profesjonalne i zgodne z zasadami odpowiedzialnego
biznesu działanie pozwalają firmie realizować cel
podstawowy – budowanie wartości BorgWarner
dla interesariuszy. Taka strategia działania otwiera
nowe możliwości w sferze biznesu, a równocześnie
umożliwia pomoc najbardziej potrzebującym.
Jednym z elementów integrujących załogę firmy
jest odbywający się co roku piknik rodzinny. Organizowane są również tak zwane „skip level meetings”,
podczas których pracownicy wraz z kadrą zarządzającą poruszają tematy bieżące. Spotkania kwartalne to
kolejna forma integracji – moment, podczas którego
można przedyskutować i podsumować wydarzenia
z ostatnich trzech miesięcy oraz poruszyć nurtujące
tematy. Pracownicy w ramach integracji uczestniczą
również w organizowanych przez firmę eventach.
Okazją do takiego spotkania był zainicjowany przez
pracowników rajd rowerowy „Tour of BorgWarner”.
Stabilna strategia rozwoju firmy, wysokie zaawansowanie technologiczne i jakościowe w zakresie
procesów wytwórczych, jak i biznesowych, bardzo
dobrze wyedukowana oraz doświadczona kadra
pozwalają osiągać firmie BorgWarner pozycję
lidera w niezwykle konkurencyjnej branży, jaką
jest motoryzacja.

obsługi produktów faktoringowych. Pytamy klientów
o wrażenia z pierwszego kontaktu z przedstawicielem
naszego banku, prosimy ich również o ocenę codziennej współpracy z naszymi pracownikami. Uzyskane
informacje pomagają nam planować zmiany, których
celem jest jak najlepsze dopasowanie usług do potrzeb
klientów. Dzięki regularnym, corocznym badaniom,
stale monitorujemy trendy zmian w poszczególnych
obszarach i bacznie obserwujemy zmianę oczekiwań
klientów. W efekcie, jesienią 2017 roku, jako pierwszy
bank-faktor w Polsce, wprowadziliśmy aplikację mobilną do obsługi transakcji faktoringowych – smart factoR.
Zgodnie z przewidywaniami, aplikacja szybko zdobyła popularność. Obecnie korzysta z niej ponad 400
użytkowników. Duże firmy, w których obsługą faktoringu zajmuje się księgowość, doceniają w aplikacji m.in.
możliwość szybkiego wglądu w informacje o dostępnym
limicie faktoringowym. W przypadku mniejszych firm,
których księgowość jest prowadzona najczęściej przez
zewnętrzne biuro rachunkowe, a właściciel firmy musi
działać samodzielnie i spoza biura, bardzo pomocny
okazuje się mobilny dostęp do informacji o stanie
rozliczeń z kontrahentami, możliwość wysłania faktur
do finansowania z każdego miejsca czy bezpośredni
kontakt z doradcą faktoringowym.
Duża konkurencja na rynku i wysokie koszty prowadzonej działalności wywierają presję na podmioty
gospodarcze. Kluczowym elementem powodzenia
w biznesie staje się utrzymanie płynności finansowej, co
wobec rosnącego zadłużenia polskich przedsiębiorstw
i opóźnień w realizacji płatności przez kontrahentów
bywa dużym wyzwaniem. Nie dziwi zatem fakt, że
niezmiennie za najważniejszą korzyść z faktoringu
klienci uznają poprawę płynności finansowej (91%
badanych). Dzieje się tak, ponieważ rozwiązanie dające
przedsiębiorcom szybki dostęp do gotówki ułatwia im
rozwój na nowych rynkach czy nawiązywanie współpracy z nowymi kontrahentami. „Możliwość uzyskania
dodatkowego finansowania”, „dostarczenie wiedzy na
temat rozliczeń i opóźnień” czy „możliwość wydłużenia
terminów płatności odbiorcom” to pozostałe, istotne
zdaniem klientów, zalety faktoringu.
W tegorocznym badaniu klienci Raiffeisen Polbank
– po raz pierwszy – wskazali faktoring jako produkt
łatwiej dostępny niż tradycyjny kredyt obrotowy. Wg
naszej oceny, jest to wynik rosnącej świadomości
przedsiębiorców, którzy aktywnie poszukują informacji
o produktach finansowych, porównują oferty dostępne
na rynku, pytają o nowości i oczekują korzystnych dla
siebie zmian w palecie produktowej.

Klienci korzystający z faktoringu w Raiffeisen
Polbank mają dużą wiedzę na temat możliwości wykorzystania produktów dla swoich potrzeb. Podczas
wywiadów przekazują nam cenne uwagi odnośnie
niedogodności systemowych i doceniają wdrażane
modyfikacje, czego wyrazem są wysokie oceny systemu
operacyjnego R-faktor. 95% klientów określiło poziom
zadowolenia z systemu jako bardzo wysoki i wskazało
korzystne zmiany, jakie zostały wprowadzone po
ubiegłorocznej analizie wyników badania.
Popularność faktoringu stale rośnie. Obroty firm
faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku
Faktorów (PZF) w roku 2017 wzrosły o 16,7% w porównaniu z rokiem 2016. Z faktoringu oferowanego
przez firmy zrzeszone w PZF korzystało w 2017 roku
ponad 9 tys. podmiotów gospodarczych, a poza PZF
faktoring oferują również mniejsze spółki działające
na rynku głównie w segmencie mikroprzedsiębiorstw.
Za popularnością faktoringu przemawia fakt, że mogą
z niego korzystać firmy prowadzące właściwie każdego typu działalność gospodarczą, a usługa może być
dopasowana do indywidualnych potrzeb klienta. Do
niedawna warunkiem, jaki musiała spełniać firma,
aby korzystać z faktoringu w Raiffeisen Polbank, był
obrót roczny powyżej 4 mln zł. Obecna oferta banku
została rozszerzona o faktoring dla do mniejszych
firm, z obrotem rocznym od 1 mln zł.
Przedsiębiorcy w kraju coraz chętniej korzystają
z faktoringu pełnego, zabezpieczającego ich na wypadek nietrafionej transakcji bądź niewypłacalności
kontrahenta. Firmy konkurencyjne jako zabezpieczenie
stosują polisę ubezpieczeniową. Jest to polisa banku,
zawarta z TU lub polisa klienta, jeśli transakcja została
wcześniej przez niego ubezpieczona.
Raiffeisen Polbank – jako jedyny na rynku – oferuje
klientom faktoring pełny PLUS. Jest to rozwiązanie,
w którym, oprócz szybkiej wypłaty zaliczki za finansowane faktury, bank przejmuje ryzyko braku zapłaty
przez kontrahentów. Na początku klienci podchodzili
do tej formy faktoringu nieśmiało, obawiając się wysokiego kosztu usługi. Dzisiaj bardzo chętnie wybierają właśnie to rozwiązanie, głównie ze względu na
prostą i jasną konstrukcję ceny – klient sam decyduje,
które faktury chce wysłać do finansowania, a koszt
usługi jest skalkulowany jako procent od faktury.
Dzięki temu klient sam może planować finansowanie
faktur zależnie od potrzeb, będąc świadom kosztu,
jaki poniesie. Ma to duży wpływ na wysoką ogólną
ocenę produktu, jaką klienci przyznali Raiffeisen
Polbank w badaniu.

W tegorocznym badaniu GfK Polonia wysoki poziom zadowolenia z faktoringu w Raiffeisen Polbank
wykazało aż 92% klientów. Dlaczego tak jest? Ponieważ
wiemy, jak to się robi najlepiej! Nie bez powodu 21%
wszystkich firm korzystających z faktoringu w Polsce
to klienci naszego banku.

Klient prawdę Ci powie, czyli faktoring oczami przedsiębiorców

Joanna Traczyk
Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży Faktoringu
Raiffeisen Polbank
Banki prześcigają się w walce o pozyskanie klienta.
W ofertach pojawiają się coraz to nowe produkty i usługi (często jest ich cały wachlarz), które są elastyczne
i dostosowane do sytuacji i aktualnej potrzeby firmy.
Na ile oferta banku wydaje się atrakcyjna, a współpraca
satysfakcjonująca, decyduje zawsze sam klient. Tym
bardziej cieszy nas fakt, że po raz kolejny Raiffeisen
Bank Polska S.A. zajął czołową pozycję w rankingu
popularności usług faktoringowych, otrzymując godło
Top Marka w ogólnopolskim konkursie Laur Klienta
2018 w kategorii usługi faktoringowe.
Raiffeisen Polbank od lat poddaje ocenie i krytyce
klientów swoją ofertę produktów i usług faktoringowych w badaniu realizowanym przez niezależną
agencję badawczą GfK Polonia. Badanie ma charakter anonimowych wywiadów, które dotyczą oceny
obszaru współpracy z klientami, jak również systemów, z których klienci korzystają podczas codziennej

SATYSFAKCJA Z USŁUGI FAKTORINGU
W RAIFFEISEN POLBANK

92%

klientów jest bardzo
zadowolonych i zadowolonych
z usługi faktoringu

Bardzo zadowolony
Zadowolony
Ani zadowolony, ani niezadowolony
Niezadowolony
Zdecydowanie niezadowolony
Nie wiem

GfK Grudzień 2017 Podstawa: P40, n=200, dane w % 10

Prestiżowe wyróżnienie liderów w dziedzinie HR
XV edycja projektu
Solidny Pracodawca Roku
Wielkimi krokami zbliża się podsumowanie projektu Solidny Pracodawca Roku oraz gala, która jest
oficjalnym zakończeniem przedsięwzięcia. Organizatorzy: Rzecz o Biznesie, Strony Rynku oraz Monitor
Gospodarczy zapowiadają, iż na początku przyszłego
roku rusza kolejna XVI już edycja programu.

Kryteria oceny pracodawców w ankiecie
weryfikacyjnej

• warunki pracy (respektowanie przepisów bhp,
prawo pracy itp.),
• terminowość wypłat,
• warunki socjalne,
• ścieżka kariery (szkolenia pracowników),
• zewnętrzne i wewnętrzne opinie o firmie (m.in.
PIP, urzędy pracy, władze lokalne, organizacje
biznesowe, środowisko lokalne, pracownicy),
• dynamika zatrudnienia na przestrzeni ostatnich
lat (stan zatrudnienia w ostatnich latach, jego
wzrost, spadek – przyczynowość tych zjawisk).
• ocena pracowników – proces, w którym dokonuje się wartościowania postaw, zachowań
oraz poziomu wykonania zleconych zespołowi
zadań, mający na celu wzrost wydajności pracy
i poprawę jej jakości. Ocena pracowników ma
ogromne znaczenie również ze względu na to,
iż motywuje do dalszego działania. Rezultatem
pozytywnych wyników dla pracowników jest
umocnienie pozycji lub premia pieniężna,
• równe traktowanie – ogólnie przyjęte zasady
równego traktowania i niedyskryminowania
kandydatów ze względu na wiek, płeć, rasę czy
religię są bardzo istotne, dlatego w tegorocznej
edycji zwracamy szczególną uwagę na podejście
pracodawców do takich grup pracowniczych jak
50+. W wielu branżach doświadczenie jest na
wagę złota, dlatego pracownicy z wieloletnim
stażem w danym zawodzie są cenieni i chętnie

zatrudniani. W naszym programie udowadniamy, że są firmy, które hołdują zasadzie, w myśl
której w każdym wieku można znaleźć pracę
adekwatną do kwalifikacji.
• wyróżniamy firmy wspierające rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych, dając im szansę
na zatrudnienie. Taka sytuacja związana jest
z obopólnymi korzyściami. Niewątpliwie dofinansowania do pensji pracowników oraz
dotacje do tworzonych stanowisk są istotnym
aspektem ekonomicznym dla pracodawców.
Z drugiej strony aktywizacja zawodowa jest
niezwykle ważna ze względu na możliwość
poprawy kondycji zdrowotnej i emocjonalnej
pracowników.
• ciągłość zatrudnienia i wsparcie udzielane
młodym matkom to niezwykle istotne zagadnienia. Czas, w którym kobiety spodziewają się dziecka, to szczególne chwile w ich
życiu, dlatego bardzo ważne jest, aby towarzyszyło im poczucie stabilizacji i komfortu.
Brak obaw o powrót na stanowisko pracy
pozwala na pogodzenie życia zawodowego
z rodzinnym,
• studenci / absolwenci – popieramy pracodawców, którzy dają szansę studentom oraz absolwentom na stawianie pierwszych kroków
w życiu zawodowym. Ułatwienie im dobrego
startu jest aspektem przynoszącym korzyści także pracodawcom, gdyż młodzi ludzie
w firmie to powiew świeżości i innowacyjnych
pomysłów. Młodzi pracownicy odznaczają się
także entuzjazmem i chęcią podjęcia nowych
wyzwań stawianych przez przełożonych.

Weryfikacja

Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych
działających na terenie całego kraju selekcjonujemy
te przedsiębiorstwa, które mogą zawalczyć o tytuł
Solidnego Pracodawcy Roku i znaleźć się w elitarnym
gronie laureatów.

Co wyróżnia nasz projekt spośród innych?
Organizatorem programu Solidny Pracodawca Roku
jest redakcja pracująca nad związanymi z przedsięwzięciem tytułami prasowymi. W związku ze specyfiką pracy
zespołu, podstawą wstępnej weryfikacji 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 Zatrudnienia 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 wyróżnienie,
ale również możliwość zaprezentowania się na łamach
ogólnopolskich mediów w ramach zdobytego tytułu.
Współpracujemy z trzema największymi opiniotwórczymi 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 wyróżnienia, nie
ponosi żadnych kosztów. Jedyna opłata obowiązująca
to inwestycja w wizerunek firmy.

Podsumowanie projektu

Zwieńczeniem każdej z edycji projektu jest ogólnopolska gala, na którą zaproszeni zostają wszyscy
laureaci tytułu. Podczas uroczystości wyróżnione firmy
otrzymują tablice pamiątkowe potwierdzające słuszność
dotychczasowych działań z zakresu polityki personalnej.
Wydarzenie jest również wspaniałą okazją do wymiany
doświadczeń i pomysłów z obszaru HR.
Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.solidnypracodwca.pl, gdzie mogą się Państwo
zapoznać z wypowiedziami naszych laureatów na temat
projektu, którzy są wizytówką tego przedsięwzięcia.

Nowoczesna lokalizacja
przekraczająca granice
Są takie miejsca, które sprawdzą się idealnie do
zorganizowania wszelkiego rodzaju wydarzeń i sprawią,
że wyjdziemy z nich wypoczęci. Na ich wyjątkowość
składa się nie tylko komfort i profesjonalna obsługa, ale
i szereg atrakcji dostępnych dla gości. Zobaczcie, co
specjalnie dla was przygotował znajdujący się niedaleko
centrum lublina In Between Hotel&SPA.
Autorska koncepcja hotelu ‚in Between’
by Vanilla Group to podmiejska lokalizacja
w miejskim stylu. Biznesowo - wypoczynkowy charakter naszego hotelu sprawiają,
że jest to miejsce szczególne. Dedykujemy
je wszystkim, którzy cenią 4* standard,
komfort i wygodę - lubią zrelaksować się
i czerpać przyjemność z jedzenia, dobrego
snu oraz SPA.
Przestrzeń In Between Hotel&SPA, to
nie tylko miejsce do zaaranżowania dużych
konferencji, branżowych targów i uroczystych bankietów, ale i idealna lokalizacja na
spotkania rodzinne czy biznesowe. Mieniący się wieloma barwami artystyczny sufit
podkreśli wyjątkowość każdego wydarzenia. Hotel słynący z kompleksowej obsługi
spełnia najwyższe standardy, co sprawia, że
zaspokoi nawet najbardziej wymagających
klientów. Koncepcja budynku, jak również
całego wnętrza przez zastosowanie uniwersalnych i stonowanych kolorów daje ogromne
możliwości aranżacji i brandingu. Przestrzeń
hotelu odsłania przed gośćmi wielofunkcyjne
sale, które zostały wyposażone w system
przesuwanych ścian, profesjonalny sprzęt
multimedialny i sceniczny. To oczywiście
nie wszystko, co oferuje swoim gościom
In Between Hotel&SPA. Jego klienci mogą
również skorzystać z bogatej oferty klubu

hotelowego, który stanowi idealne miejsce
do zorganizowania zamkniętej imprezy. Jeśli
więc myślicie o wydarzeniu firmowym, albo
wyjątkowej kolacji – miejsce to stanowi idealne rozwiązanie.
Znajdująca się w obiekcie Restauracja ORA
oferuje w swoim menu nowoczesną kuchnię
polską. Wykorzystywane produkty regionalne często zachwycają odwiedzających
gości. Hotel posiada własną cukiernię z 15
letnią tradycją. Każdej kawie czy herbacie
towarzyszy ręcznie robione kruche ciasteczko
z nadzieniem różanym, będące symbolem
naszej cukierni.
Dodatkowym atutem hotelu jest znajdująca
się na terenie obiektu strefa SPA. Wszystko
po to, by zrelaksować się po ciężkim dniu.
Zarówno do eventów, jak i do gości hotelu jego
właściciele podchodzą bardzo indywidualnie.
Każdy z elementów zostaje dopasowany do
potrzeb zamawiających, by sprawić, że czas
spędzony w In Between Hotel&SPA stanie się
wyjątkowy. Świadczy o tym chociażby fakt,
że goście składają już rezerwacje weselne na
2019 i 2020 rok.
Pyszne, eleganckie menu, nietuzinkowe
wnętrze, wygodne apartamenty i przekraczanie granic z pozoru niemożliwych granic, to
wizytówka nowoczesnego obiektu położonego w bliskim sąsiedztwie od centrum Lublina.

