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STRONY RYNKU
Jak poruszać się w dżungli nowości rynkowych?

ODKRYWAMY DLA WAS

W poszukiwaniu 
wyjątkowego efektu
Jako konsumenci często stajemy przed dylematem, czy wybrać droższy 
– skuteczniejszy produkt, czy zdecydować się na tańszy – często 
o gorszej jakości. Wyboru nie ułatwiają nam producenci, wprowadzając 
na rynek doskonałej jakości produkty, często w rozsądnych cenach. 

 Oferta w segmencie kosmetycznym jest bardzo, 
bardzo szeroka. Czym kierować się podejmując decyzje, 
skoro każdy z produktów wg producenta jest najlepszy? 
Po pierwsze, należy zdać sobie sprawę, że to, co mówi 
producent jest przede wszystkim reklamą. Dlatego 
w poszukiwaniu opinii warto zapoznać się z ocenami 
konsumentek. A tych jest wiele zarówno w sieci, jak 
i poza nią. 
 Jest wiele portali internetowych, na których można 
przeczytać recenzje produktów, na wielu z nich można 
dodać swoją. Tworzona w ten sposób baza jest dosko-
nałym kompendium wiedzy. Szukając opinii, należy jed-
nak zachować ostrożność, ponieważ producenci bądź 
firmy marketingowe na ich zlecenie także dodają tam 
recenzje, co zaburza rzetelny obraz danego produktu. 
Kolejnym źródłem opinii w sieci są wpisy blogerek. Ich 
zadaniem jest testowanie produktu oraz wyrażenie 
swojej opinii. Dostają za to wynagrodzenie i produkty 
na własność, tylko czy taka opinia będzie obiektywna?
 A co poza siecią? „ Analogową” formą rekomendacji 
są nagrody, jakie otrzymuje dany kosmetyk. Warto 

zwrócić na nie uwagę, ponieważ producenci umiesz-
czają je na opakowaniach swoich produktów oraz 
w ich reklamach. Dla konsumentów, 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. Jedną z takich nagród jest 
Laur Konsumenta. Można go znaleźć na opakowaniach 
polskiej marki Kolastyna czy amerykańskiej Palmer’s. 
Laur Konsumenta jest jedną z ciekawszych form re-
komendacji, ponieważ jest to plebiscyt popularności, 
w którym to sami klienci, na różnych portalach głosują 
na ulubione marki.
 Rynek kosmetyczny niewątpliwie stale rośnie. 
Wzrost ten jest spowodowany coraz większymi ocze-
kiwaniami, a także rosnącą świadomością zakupową. 
Nie zawsze oczekujemy, by kosmetyki działały cuda. 
Chcemy, by po prostu dobrze działały i czasem po prosu 
potrzebujemy pomocnej dłoni, która przeprowadzi 
nas przez ten gąszcz produktów, a czy będzie to Laur 
Konsumenta, czy wpis na forum – nieważne.

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: 
„innowacja” czy „najskuteczniejszy”. Czym zatem się 
kierować? Z pomocą przyjść może sprawdzony prze-
wodnik – 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.

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



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 potencjal-
nych klientów z najbardziej reprezentatywnego 
przedziału wiekowego 15-64 lat. Sposób badania, 
na który się zdecydowano, w terminologii profesjo-
nalnej nazywa się CAPI (Computer Aided Personal 
Interview). Osobom niezwiązanym z branżą badaw-
czą, czy reklamową ten skrót może niewiele mówić. 
W uproszczeniu, CAPI to metoda bezpośrednich 
wywiadów przeprowadzanych w domach respon-
dentów z udziałem komputera. Wyniki takich badań 
kodowane są w trakcie przeprowadzania wywiadu, 
a dane z terenu przesyłane specjalnie zabezpieczo-
nym 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.) 
zamieszczony na opakowaniu w istotny sposób 
wpływa na wybór oznaczonego nim produktu. Grupą, 
która najczęściej zwraca uwagę na godła promocyjne, 
okazali się mieszkańcy dużych, ponadstutysięcz-
nych 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 wyż-
szych dochodach, dokonując zakupu, chętniej su-
gerują się graficzną informacją o zdobyciu przez 
daną markę konkretnego tytułu, na przykład Lauru 

Konsumenta. Obecność godła przykuwa także uwagę 
osób wykształconych. Badanie wykonane przez GFK 
Polonia pokazało nam, że ci, którzy ukończyli studia, 
nieco częściej zwracają uwagę na obecność godeł 
promocyjnych 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 użyt-
kowników.
 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 przyzna-
wane), 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 
godłem Top Marki, to najczęściej mężczyźni. Panów 
satysfakcjonuje najwyższe z możliwych odznaczeń, 
co wskazywać może na odwieczną samczą chęć 
współzawodnictwa, zdobycia najwyższej wygranej. 
W tym przypadku takim konsumenckim świętym 
Graalem jest produkt najbardziej rekomendowany 
przez innych, marka nie opuszczająca podium w ple-
biscycie Laur Konsumenta, czyli Top Marka. Top 
Marka najbardziej przekonuje także osoby o nieco 
grubszym portfelu i wyższym wykształceniu. Panie 
okazują się za to zapalonymi odkrywcami. To one 
poszukują nowych rozwiązań i wykazują się chęcią 
zmiany dotychczasowych zwyczajów zakupowych.

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.



Firma AX Technology Sp. z o.o. Sp. K. to zdobywca Lauru Konsumenta – Odkrycie 
Roku 2019 za jakość i innowacyjność produktów. Obecnie z dumą przedstawia 
swój najnowszy produkt – wielokrotnie nagradzaną folię grzewczą Dream Heat.

Tytuł Solidny Pracodawca Roku symbolem uznania
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

 Solidny Pracodawca Roku to projekt, który po-
wstał w celu wyłonienia, uhonorowania oraz promo-
cji tych podmiotów gospodarczych, które odznaczają 
się wzorową polityką personalną. Program odbywa 
się w kilku równorzędnych kategoriach branżowych, 
regionalnych oraz kategorii ogólnopolskiej. Kategorie 
regionalne przeznaczone są dla firm, których siedzi-
by znajdują się w poszczególnych makroregionach, 
ta ostatnia dotyczy zaś przedsiębiorstw, których oddziały 
lub filie obecne są na terenie całego kraju.
	 „Mamy	różne	poglądy,	odmienną	pracę.	Lecz	
kiedy	się	nad	tym	zastanowić,	jest	jedna	rzecz	
wspólna	dla	całej	organizacji	–	człowiek”.

Thomas Watson 

 Projekt wspiera przedsiębiorstwa, które pozwalają 
zatrudnionym osobom poprzez codzienną pracę reali-
zować zarówno swoje, jak i firmowe cele biznesowe. 
Inwestując w ludzi, pracodawca rozumie, że to dzięki 
nim firma stale się rozwija. W tym celu podmioty go-
spodarcze muszą odpowiednio dostosować do potrzeb 
szkolenia rozwijające kompetencje pracowników.

Weryfikacja

 Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych działa-
jących na terenie całego kraju redakcja na podstawie 
zebranych przez siebie informacji selekcjonuje przed-
siębiorstwa, które mogą zawalczyć o tytuł Solidnego 
Pracodawcy Roku i znaleźć się w elitarnym gronie lau-
reatów. Wyróżnieniem dla firm jest już sama nominacja, 
gdyż w dużej mierze jest ona wynikiem pozytywnych 
rekomendacji oraz opinii zaczerpniętych w lokalnym 
środowisku. Zdobycie tytułu to nie tylko prestiżowe 
wyróżnienie, ale również możliwość zaprezentowa-
nia się na łamach ogólnopolskich mediów w ramach 
zdobytego tytułu.

Co wyróżnia nasz projekt spośród innych?

 Organizatorem programu Solidny Pracodawca Roku 
jest redakcja pracująca nad związanymi z przedsię-
wzięciem tytułami prasowymi. W związku ze specyfiką 
pracy zespołu, podstawą wstępnej weryfikacji przedsię-
biorstw 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 – Stowa-
rzyszenie 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 me-
diów 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. 

Gala podsumowująca

 Gala, stanowiąca uroczyste zwieńczenie edycji 2018, 
odbyła się 25 kwietnia 2019 r., w Teatrze Capitol w War-
szawie. W różnych sektorach, w których istotne są branża, 
zasięg działalności oraz ilość zatrudnionych osób wyróż-
niono 68 firm. Podczas uroczystości wyróżnione firmy 
otrzymały tablice pamiątkowe potwierdzające słuszność 
dotychczasowych działań z zakresu polityki personal-
nej. Nietuzinkowe miejsce, zacne grono laureatów oraz 
oprawa artystyczna sprawiły, iż uroczystość wywarła 
niezapomniane wrażenia na przybyłych gościach.

Dobiegła końca XVI edycja projektu

 Po zakończeniu XVI edycji oraz podsumowaniu, jakim 
była uroczysta gala, organizatorzy: „Strony Biznesu Plus” 
oraz „Strony Rynku” po raz kolejny sukcesywnie będą 
realizować program Solidny Pracodawca Roku, wspie-
rając tym samym firmy, których polityka personalna jest 
na najwyższym poziomie. – Żywię nadzieję, że kolejne 
lata przyniosą wiele pozytywnych zaskoczeń i nowości 
w zakresie HR. Co roku przekonujemy się o tym, że kultura 
organizacji pracy przedsiębiorstw zarówno tych z korze-
niami 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 pozwalają 
zatrudnionym osobom poprzez codzienną pracę reali-
zować zarówno swoje, jak i firmowe cele biznesowe. 
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.

Klientów nie brakuje
 Rynek z roku na rok rośnie. Przede wszystkim sama 
kategoria produktów staje się coraz bardziej popularna. 
Polacy uwielbiają się spotykać i świętować. Moda na ob-
chodzenie urodzin dotyczy zarówno dużych aglomeracji, 
jak i wsi. Co ważne, nie dotyczy tylko dzieci – nastolatki 
również chcą kolorowo i oryginalnie świętować swoje 

GoDan Strefa Uśmiechu Technologia
na najwyższym poziomieurodziny szukając np. dużych balonów cyfr czy nieba-

nalnych topperów na tort urodzinowy. Póki ludzie będą 
świętować urodziny, rocznice, narodziny dzieci, brać śluby, 
a także uczestniczyć w wydarzeniach takich jak karnawał, 
sylwester, Halloween czy jasełka tego typu biznes będzie 
miał się dobrze.

Biznes z pasją
 Sklep z balonami to doskonała propozycja dla osób, 
które są otwarte i kreatywne. Wbrew pozorom nie trze-
ba mieć doświadczenia z dziećmi czy być animatorem, 
chociaż każde tego typu doświadczenie procentuje. Strefa 
Uśmiechu to odpowiedź dla osób, które chcą się realizować 
artystycznie tworząc kompozycje i dekoracje balonowe. 
To właśnie pompowanie balonów helem i tworzenie 
z nich ciekawych zestawów okazuje się ciekawym połą-
czeniem usługi z produktem. Jest to zatem idealna broń, 
aby konkurować w walce ze sklepami internetowymi. 

Podążanie za modą, stylami, trendami
 GoDan posiada własną fabrykę części produktów, 
dzięki czemu bardzo szybko może wprowadzać do swoich 
kolekcji nowe propozycje zgodne z trendami na całym 
świecie. Tęczowe peruki, nadmuchiwane kostiumy, pa-
stelowa zastawa stołowa, dekoracje na baby shower są 
w stałej ofercie sklepu. Na półkach znajdziemy także 
dużo produktów z jednorożcami czy pandami (hit dla 
dziewczynek), a także klockami czy kosmosem dla chłop-
ców. Do tego dochodzą produkty licencjonowane – np. 
talerzyki czy balony z bohaterami LOL Surprise, Psi Patrol, 
Gwiezdne Wojny, Kraina Lodu, Minionki, Myszka Miki.
Dodatkowo firma prowadzi kursy i szkolenia np. z two-
rzenia dekoracji balonowych, aby właściciele franczyz 
mieli dostęp do know-how najlepszych specjalistów na 
świecie. Strefy Uśmiechu firmy GoDan szybko stały się 
ulubionymi sklepami dla dzieci. Tam zawsze jest kolorowo 
i ciekawie. To biznes, który doskonale łączy radość klienta 
z sukcesem przedsiębiorcy.

 Firma GoDan od 30 lat jest liderem na rynku polskim 
oraz europejskim w produkcji i dystrybucji produktów 
na imprezy, święta czy uroczystości. W 2016 roku zo-
stał opracowany autorski koncept sieci franczyzowej 
o nazwie GoDan Strefa Uśmiechu. To nowa forma małej 
i średniej wielkości sklepów (optymalnie 40 m2), gdzie 
klienci znajdą produkty do celebracji małych i dużych 
uroczystości: balony, świeczki urodzinowe, papierowe 
talerzyki, kubeczki, stroje karnawałowe, a także dodatki 
oraz konfetti czy serpentyny. W ciągu niespełna roku 
firma otworzyła 19 sklepów franczyzowych pod logiem 
Strefy Uśmiechu. Dziś ma ich ponad 50. Nie dziwi więc, 
że po 2 latach działalności sieć znalazła się na 4 miejscu 
zestawienia 30 najbardziej interesujących franczyz według 
magazynu „Franczyza & Biznes”. W tym roku zdobyła 
także tytuł Laur Konsumenta – Odkrycie Roku 2019 
w kategorii: Jakość i innowacyjność produktów/usług.

 Zasadą działania folii Dream Heat jest ogrzewanie 
podczerwienią – INFRA RED. Podczerwień ogrzewa 
powierzchnie bezpośrednio przylegające do folii, 
a następnie powierzchnie te oddają ciepło do oto-
czenia. Cały ten proces zmniejsza czas nagrzewania 
oraz zużycie energii w porównaniu z klasycznym 
ogrzewaniem, przez co jest o wiele tańszym rozwią-
zaniem w późniejszej eksploatacji. 
 Folię Dream Heat tworzy mata grzewcza utworzo-
na z połączenia włókna węglowego z pastą z karbonu. 
Mata pokryta jest dodatkowymi dwiema warstwami 
laminatu, tworząc łącznie 11 warstw, czyniąc pro-
dukt bardzo cienkim (tylko 0,7mm) w porównaniu 
z klasycznym ogrzewaniem podłogowym, a testy 
na termokurczliwość pozwalają nam dać 30-letnią 
gwarancję na nasz produkt.
 Istotnym walorem folii Dream Heat jest łatwość 
samodzielnego wykonania instalacji przez inwesto-
ra, która zakłada, że dla domu o powierzchni 150m 
montaż folii Dream Heat zajmuje 1 dzień roboczy, 
folia dostarczana jest w rolkach o szerokości 101 
cm i dowolnej długości z możliwością docinania co 
20cm. Specyfikacja ta pozwala na efektywne wyko-
rzystanie prawie całego zakupionego materiału. Folie 
grzewcze Dream Heat znajdują również szerokie 
zastosowanie przy użyciu specjalnych mat ochron-
nych w rolnictwie, w szczególności w ogrzewaniu 
obiektów gospodarczych, szklarniach (wspomagają 

rozwój roślin w okresie jesienno-zimowym) oraz 
budynków służących do hodowli zwierząt. 
 W pełni zintegrowany system ogrzewania Dream 
Sun zakłada połączenie folii grzewczej Dream Heat 
z energią pochodzącą z instalacji fotowoltaicznej, 
dzięki czemu użytkownik korzysta z bezpłatnej energii 
słonecznej, której koszt pozyskania jest darmowy 
i niezależny od wzrostów cen energii elektrycznej.
 Koszt paneli fotowoltaicznych można porównać 
do kosztu budowy kotłowni, co w rezultacie daje 
użytkownikowi całkowicie darmowe i bezobsługowe 
ogrzewanie domu. 
 Korzystanie z systemu Dream Sun stanowi dla 
inwestora instalacji wymierną korzyść i oszczędność 
w budżecie już na etapie pierwszego uruchomienia.
 System fotowoltaiczny Dream Sun pozytywnie 
wpływa na środowisko naturalne, co jest kluczowe 
dla zachowania czystego klimatu, świeżego powie-
trza, zdrowia użytkowników i zatrzymania smogu. 
Ogrzewanie podczerwienią uznaje się za jedno z naj-
zdrowszych.
 Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.
dreamheat.eu 



 – Tytuł Solidnego Pracodawcy 2019 to wyróżnie-
nie dla nas wszystkich. To co osiągnęliśmy, to wspólna 
praca całego wrocławskiego zespołu. Nagroda po-
zwala nam pozycjonować się w regionie jako solidny, 
rzetelny i atrakcyjny pracodawca. Collins Aerospace 
pracuje mocno nad tym, aby każdy pracownik czuł się 
w naszej firmie doceniony i zauważony. Naszą kulturę 
organizacyjną opieramy na wartościach takich jak: 
zaufanie, uczciwość, szacunek, czy innowacyjność. Dzięki 
nim budujemy spójne środowisko pracy, przyjazne dla 
każdego pracownika. Obecnie poszukujemy kontrolerów 
jakości, operatorów montażu, techników przeglądów 
lotniczych czy operatorów maszyn CNC. Osoby, które 
zdecydują się na pracę w naszej firmie, będą miały 
możliwość dalszego kształcenia dzięki wewnętrznemu 
programowi Scholar, który zapewnia dofinansowanie do 
studiów w formie niestacjonarnej, tak by w przyszłości 
objąć stanowisko technologa czy też inżyniera projektu 
– mówi Ilona Gembarzewska, dyrektor personalna 
w Collins Aerospace.

 Zakład Avio Aero w Bielsku-Białej wyróżnia się na 
śląskim rynku, ale nie tylko, ze względu na niszową dzia-
łalność lotniczą. To co jest charakterystyczne to wysoki 
standard i jakość pracy, ale przede wszystkim ludzie. Firma 
koncentruje się głównie na działalności produkcyjnej, 
projektowej, badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej w ra-
mach własnego centrum inżynieryjnego, natomiast dużą 
wartość przedsiębiorstwa i przewagę konkurencyjną sta-
nowią wykwalifikowani pracownicy, pasjonaci lotnictwa, 
specjalizujący się w zakresie elementów i podzespołów 
silników lotniczych. Załoga projektuje i produkuje części 
do modułów turbin niskiego ciśnienia i przekładni napędu 
akcesoriów dla kluczowych graczy na rynku lotniczym, 
takich jak GE, Safran czy Pratt&Whitney. Produkowane 
części do silników lotniczych można znaleźć w najbardziej 
znanych typach samolotów, typu: Boeing 777, 737, 747-
8, 787 Dreamliner, Airbus A320, Textron 220, Comac 
C919. Są one eksploatowane przez najbardziej znane 
linie lotnicze, takie jak LOT, Lufthansa, Qatar, Emirates, 
American Airlines, Brithis Airways, AirFrance, United 
Airlines, Japan Airlines, Cargolux czy NCA. 
 W związku ze stałym wzrostem zamówień na silniki 
firma dynamicznie się rozwija i zwiększa zatrudnienie. 
Obecnie załoga liczy ponad 650 pracowników, z planem 
osiągnięcia liczby 700 osób do 2020 r. Dział HR wspiera 
strategię biznesu, realizując politykę personalną, ukie-
runkowaną na zapewnienie konkurencyjnych warunków 
pracy. – Dbamy o to, aby system benefitów w firmie był 
zróżnicowany i spełniał potrzeby różnych pokoleń. Oferu-
jemy konkurencyjne wynagrodzenie, elastyczny czas pracy, 
atrakcyjne premie i dodatki, przyznajemy również różnego 
typu nagrody, począwszy od uznaniowych, po jubileuszowe 
czy te wynikające z wdrożonych sugestii usprawnień pracy. 
Zapewniamy także opiekę medyczną, dofinansowanie karty 
MultiSport zarówno dla pracownika, jak i najbliższych 
członków rodziny, ubezpieczenie grupowe, dofinanowanie 
kolonii dzieci pracowników, prezenty świąteczne, bony na 
święta. Organizujemy wiele inicjatyw dla pracowników i ich 
rodzin, coroczny piknik rodzinny czy bal karnawałowy. 
Pracownicy również sami angażują się w różnorodne 
grupy, w których realizują ważne dla nich cele, takie jak 
HealthAhead, promującą działania na rzecz zdrowego stylu 

Collins Aerospace 
zaprasza na pokład

Różnorodność – największa 
siła napędowa innowacji

Tytuł Solidnego Pracodawcy firma Collins Aerospace otrzymała 
po raz drugi. Jest to ogromne wyróżnienie, szczególnie że doceniona 
została sumienność i ciekawe działania z zakresu HR. Collins 
Aerospace dba o to, aby zapewnić inspirujące i praktyczne szkolenia 
dla pracowników, proponować możliwie najpotrzebniejsze benefity 
i zagwarantować rozwój, chociażby poprzez program Scholar. 
Działająca od 2010 na rynku wrocławskim firma Collins Aerospace 
zatrudnia obecnie ponad 1200 osób. Proces rekrutacyjny nadal trwa. 

Avio Polska Sp. z o.o., bielska firma z branży lotniczej, należąca 
do międzynarodowej grupy przemysłowej Avio Aero, będąca 
częścią koncernu GE, już po raz trzeci została wyróżniona 
w konkursie Solidny Pracodawca Roku. 

 Dbałość o rozwój kompetencji pracowników, at-
mosferę w miejscu pracy, ale także zaangażowanie we 
współpracę z kluczowymi uczelniami kształcącymi przy-
szłych logistyków − oto główne filary składające się na 
politykę personalną PEKAES. Przyznany firmie już po raz 
czwarty tytuł Solidny Pracodawca jest potwierdzeniem 
klarowności oraz rzetelności działania PEKAES w zakresie 
zarządzania zasobami ludzkimi i polityki kadrowej. 
 – Cieszymy się bardzo z przyznania Grupie PEKAES 
godła Solidnego Pracodawcy 2019! To ogromne wyróż-
nienie. Warunki pracy, ścieżka kariery i awansu, polityka 
rozwoju pracowników mają dla nas kluczowe znaczenie. 
W grudniu ub. roku świętowaliśmy okrągły jubileusz 60 
lat działalności na rynku! Jesteśmy dumni z pracy w firmie 
z tradycjami, a naszą misją jest dokładanie starań, aby praca 
w PEKAES była nie tylko satysfakcjonująca, ale również 
by stanowiła dla każdego pracownika impuls do rozwoju 
osobistego. Naszą rolą jest wspierać zespoły i dostarczać 
odpowiednich narzędzi – stwierdza Katarzyna Zalewska, 
dyrektor personalna PEKAES.
 Grupa PEKAES, jeden z czołowych operatorów logi-
stycznych w kraju, zatrudnia ponad 1100 osób. Firma 
dokłada starań, aby każda zatrudniona osoba czuła się 
ważnym ogniwem w całej organizacji. Jak firmie udaje 

PEKAES ponownie wyróżniony 

się to osiągnąć?  PEKAES inicjuje i wdraża kompleksowe 
projekty, które umożliwiają pracownikom podnosze-
nie kwalifikacji i rozwój. Jednym z nich jest Akademia 
Rozwoju PEKAES. W jej skład wchodzą: Akademia  
Kompetencji, Akademia Sprzedaży i Obsługi Klienta, 
Akademia Mentor i Trener w Terminalu oraz Akademia 
Zarządzania. Projekty, które szczególnie wyróżniają firmę 
na rynku, to Akademia Mentor i Trener oraz Akademia 
Kompetencji. Do udziału w Akademii Mentor i Trener 
zaproszono osoby zatrudnione w terminalach logistycz-
nych PEKAES, które chcą nabyć kompetencje do pełnienia 
roli trenera. Z kolei w ramach Akademii Kompetencji 
na szkolenie może zgłosić się każdy pracownik, który 
w uzgodnieniu ze swoim przełożonym uzna, że szkolenie 
jest dla niego wartościowe pod względem wykonywanej 
pracy czy rozwoju osobistego. 
 Poza bogatą ofertą szkoleniową, PEKAES oferuje rów-
nież swoim pracownikom Strefę Benefitów PEKAES, a w 
niej między innymi karty zniżkowe na paliwo, karty SIM 
do prywatnego użytku, opiekę medyczną z możliwością 
rozszerzenia jej na pozostałych członków rodziny, ubez-
pieczenie na życie w czterech wariantach do wyboru, 
czy dofinansowanie do sportu i rekreacji w postaci kart 
MultiSport. 

Działania Grupy PEKAES w zakresie polityki HR zostały kolejny 
raz docenione w ogólnopolskim programie dla firm, którego celem 
jest wybór najlepszych pracodawców w kraju. PEKAES otrzymał 
prestiżowy tytuł − Solidny Pracodawca 2019.

 W zeszłym roku firma United Technology, której czę-
ścią była UTC Aerospace Systems, zakupiła udziały firmy 
Rockwell Collins. W efekcie transakcji powstał największy 
na świecie dostawca podzespołów lotniczych. Połączenie 
tych dwóch podmiotów daje większe możliwości, jeśli 
chodzi o nowe projekty, możliwość zdobywania doświad-
czenia, a przede wszystkim pracę w międzynarodowej 
korporacji związanej z branżą lotniczą. 
 – Nasza firma, oprócz rekrutacji nowych pracowników 
i prowadzenia dla nich szkoleń, objęła patronatem dwie 
klasy w technikach wrocławskich. We współpracy z na-
uczycielami staramy się ukierunkować tak zajęcia, aby 
absolwenci mieli możliwość podjęcia u nas pracy – mówi 
Ilona Gembarzewska – zapewniamy im praktyki, jak 
również przekazujemy praktyczną wiedzę. 
 W roku 2019 ruszyła również nowa strona www.ka-
riera.collinspolska.pl, na której można sprawdzić aktualne 
oferty pracy. Wrocławski oddział poszukuje studentów, 
absolwentów oraz profesjonalistów, którym umożliwi 
stworzenie własnej ścieżki kariery. Zapraszamy na pokład! 

życia, Women’s Network, wspierającą kobiety w rozwoju 
osobistym i zawodowym, GLBTA, dbającą o równe trak-
towanie wszystkich pracowników bez względu na płeć, 
wyznanie i orientację seksualną czy Volunteers, budującą 
społeczną odpowiedzialność biznesu. Staramy się stale 
reagować na oczekiwania pracowników i dopasowywać 
swoją ofertę do ich potrzeb, mając jednocześnie na uwadze 
rozwój organizacji i cele biznesowe. Podążając za trendami 
rynku pracy i oczekiwań pracowników, wdrożyliśmy również 
w ostatnim czasie możliwość pracy zdalnej (home office) 
– komentuje Paulina Gładysz, dyrektor HR. 
 Biorąc pod uwagę ciągły rozwój organizacji, warto 
wspomnieć, że Avio Aero Polska wdrożyło również model 
pracy zespołowej oparty o ideę teamingu, pochodzącą 
z biznesu GE Aviation w Stanach Zjednoczonych. Bazuje 
ona na koncepcji empowerment, czyli angażowaniu pra-
cowników w podejmowanie decyzji dotyczących organi-
zacji i umożliwianiu im brania odpowiedzialności za swoje 
działania. Firma może pochwalić się pierwszym zespołem 
(teamem) „Aligatory”, który złożony z pracowników róż-
nych wydziałów, pełniących różne role w organizacji, ale 
połączonych wspólną misją i celem biznesowym, osiąga 
imponujące wyniki. Dzięki wdrożeniu tego modelu pracy, 
zespół ma większą świadomość istniejących procesów 
w firmie, większe poczucie przynależności, co przekłada 
się na wzrost wydajności oraz poprawę relacji. Wszystkie 
te działania i inicjatywy pomagają promować i wzmacniać 
różnorodność – największą siłę napędową innowacji.
 – Pojawienie się po raz kolejny w elitarnym gronie 
laureatów Solidnych Pracodawców Roku to dla nas duży 
zaszczyt. Jest to potwierdzenie skuteczności konsekwentnie 
realizowanej przez nas polityki personalnej. Działamy w tej 
części Polski, w której przewagę liczebną stanowi branża 
automotive. Region Śląska charakteryzuje się niską stopą 
bezrobocia, konkurencja jest więc bardzo duża. Zdobycie 
tego tytułu jest wynikiem spełnienia szeregu kryteriów, 
otrzymania pozytywnych rekomendacji i opinii lokalnego 
środowiska, tym bardziej więc czujemy się docenieni za 
wyróżnienie. Taka nagroda również nobilituje nas do 
konsekwentnej pracy, aby stawać się coraz bardziej kon-
kurencyjnym przedsiębiorstwem – podsumowuje prezes, 
Jacek Przygoda. 


