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STRONY RYNKU

Marki VIFON i TaoTao  
docenione przez konsumentów!

	 Marka	VIFON	otrzymała	złoty	Laur	Konsumenta	
2020	w	kategorii	„Zupy	instant/błyskawiczne”	po-
twierdzając	swoją	niezaprzeczalną,	wysoką	pozycję	
na	rynku.	Polacy	cenią	tę	markę	za	bogatą	gamę	
smaków	oraz	różnorodność	opakowań	(folia,	miski,	
kubki,	lunch	boxy),	co	daje	konsumentowi	szeroki	
wybór	asortymentu.	Śledząc	trendy	rynkowe	oraz	
odpowiadając	na	zapotrzebowanie	klientów,	portfo-
lio	produktów	w	2020	roku	powiększyła	gama	zup	
z	serii	„Smaki	kuchni	świata”	–	RAMEN,	PHO,	TOM	
YUM,	Indyjskie	curry,	Marokańska	z	cytryną.		Pod	
marką	VIFON	można	znaleźć	również	Lunch	Boxy	
oraz	tacki	–	dania	z	makaronem	ryżowym,	pszennym,	
które	po	przygotowaniu	gotowe	są	do	zjedzenia		pro-
sto	z	pudełka/tacki.		Oferta	marki	jest	uzupełniana	
przez	słodkie,	słodko-pikantne	i	słodko-kwaśne	sosy	
chili	oraz	chrupiące	prażynki	krewetkowe.		

	 Marka	TaoTao,	która	w	swoim	asortymencie	ma	
bezglutenowe	makarony	ryżowe,	sosy	sojowe,	pikant-
ne	sosy	chili,	marynaty,	mleczko	kokosowe,	grzyby	
MUN	i	wiele	innych	azjatyckich	produktów,	głosa-
mi	badanych		nagrodzona	została	złotym	Laurem	 
Konsumenta	2020	w	kategorii	„Produkty	orientalne”.	
Produkty	TaoTao		mogą	być	z	powodzeniem	stoso-
wane	zarówno	w	przygotowaniu	dań	orientalnych,	
jak	i	coraz	częściej	i	chętniej	używane	są	do	dań	
i	przekąsek	kuchni	europejskiej,	w	szczególności	pol-
skiej.	Sosu	sojowego	można	używać	zamiast	soli	do	
tradycyjnych	zup	takich	jak	rosół	lub	ogórkowa	oraz	
sycących	zup	–	kremów.		Szerokie	zastosowanie	mają	
również	sosy	chili,	które	z	powodzeniem	zastępują	
keczup	i	mogą	być	dodatkiem	do	kanapek,	parówek,	
tostów,	pizzy	i	dań	z	grilla.	Stałe	grono	odbiorców	
mają	również	makarony	ryżowe,	które	ze	względu	

Marki VIFON i TaoTao, których wyłącznym dystrybutorem i importerem jest firma Tan-Viet 
International S.A., zdobyły ponownie czołowe miejsca w kolejnej edycji ogólnopolskiego 
plebiscytu popularności Laur Klienta/Konsumenta 2020.

na	prosty	skład	(woda	i	mąka	ryżowa)	oraz	będąc	
produktem	bezglutenowym	są	wybierane	przez	
osoby	dbające	o	linię	oraz	mamy	chcące	urozmaicać	
dietę	swoich	pociech.	
	 Serdecznie	dziękujemy	wszystkim	naszym	klien-
tom	za	zaufanie	i	lojalność	wobec	naszych	marek	
VIFON	i	TaoTao.		W	tym	roku	obchodzimy	jubileusz	
30-lecia	istnienia	firmy	Tan-Viet	International	S.A., 
stąd	jest	nam	niezmiernie	miło,	że	zdobyliśmy	rów-
nież	wyjątkową	nagrodę	konsumentów–	Godło	
Lidera	XV-lecia	w	ogólnopolskim	konkursie	LAUR	
KONSUMENTA	2019.	Zadowolenie	klientów		daje	
nam	najwięcej	satysfakcji	oraz	motywacji	do	tego,	
aby		dostarczać	produkty	jak	najlepszej	jakości,	
zróżnicowane	w	smakach	i	skierowane	do	szerokiego	
grona	odbiorców.		

	 Wyróżnienie	dla	Transgourmet	Polska	jest	wy-
razem	uznania	dla	pracy	wkładanej	w	ciągłe	udo-
skonalenie	dostaw	do	klientów	i	ułatwienie	procesu	
zakupowego.	Celem	firmy	jest	bycie	wszechstronnym	
partnerem	dla	branży	gastronomicznej,	nie	tylko	
dzięki	asortymentowi	czy	profesjonalnym	dostawom	
realizowanym	zawsze	na	czas,	ale	także	poprzez	ciągłe	
wspieranie	branży	i	rozwijanie	jej	za	pośrednictwem	
działalności	Instytutu	Kulinarnego.
 
Wszechstronna oferta produktów
	 Dzięki	synergii	działalności	i	wszechstronnej	
ofercie,	Transgourmet	i	Selgros	Cash	&	Carry	na	co	
dzień	obsługują	tysiące	klientów,	którzy	reprezen-
tują	każdy	typ	gastronomii,	m.in.	restauracje,	hotele,	
firmy	cateringowe,	foodtrucki,	punkty	zbiorowego	
żywienia	oraz	kawiarnie,	cukiernie,	piekarnie	i	wiele	
innych.	Wszechstronność	marek	ujawnia	się	przede	
wszystkim	w	dostępie	do	szerokiego	asortymentu	
produktów,	dostosowanych	do	wszystkich	typów	 

Szeroki asortyment najwyższej jakości produktów, rozbudowana 
flota samochodów dostawczych, nowoczesne rozwiązania oraz 
stałe wspieranie i rozwijanie branży gastronomicznej to filary 
działalności Transgourmet Polska, operatora marek Transgourmet 
i Selgros Cash & Carry. Szczególne podejście do klientów 
zaowocowało, przyznaną po raz kolejny nagrodą Laur Klienta  
w kategorii Dystrybutorzy z segmentu HoReCa. Ponadto firma 
została wyróżniona Grand Prix 2020, które przyznawane jest tylko 
markom nagrodzonym Laurem Klienta trzeci raz z rzędu. 

klientów	z	branży	gastronomicznej.	Hurtownie	Selgros	 
Cash	&	Carry	od	początku	istnienia	słyną	z	wysokiej	
jakości	warzyw,	owoców	oraz	mięsa.	Na	szczególną	
uwagę	zasługuje	szeroka	oferta	ryb	i	owoców	mo-
rza.	Dzięki	platformie	logistycznej	Transgourmet	 
Seafood	w	porcie	Bremehaven,	hale	Selgros	wraz	
z	zespołem	zajmującym	się	dowozem	do	klientów	
gastronomicznych,	zapewniają	zawsze	świeże	ryby	
i	owoce	morza,	nawet	z	najdalszych	zakątków	świata.
	 Obecna	od	ponad	4	lat	na	rynku	marka	Transgourmet 
specjalizuje	się	w	kompleksowych	dostawach	do	pro-
fesjonalnej	gastronomii	indywidualnej	i	systemowej	
(sieci).	Starannie	dobrane,	profesjonalnie	spakowane	
artykuły	wszystkich	niezbędnych	grup	asortymento-
wych	są	dostarczone	własnym,	nowoczesnym	trans-
portem,	w	jednej	dostawie,	zawsze	na	czas.	Świeżość	
i	jakość	produktów	jest	zapewniona	dzięki	precyzyjnie	
planowanemu	i	zarządzanemu	systemowi	dostaw,	
bazującym	na	rozwiązaniach	stosowanych	w	nowocze-
snej	platformie	logistycznej	w	Ożarowie	Mazowieckim, 
co	 potwierdza	 m.in.	 Certyfikat	 IFS	 Logistics. 

Stabilny partner na trudne czasy

	 W	wieloletniej	historii,	firma	niejednokrotnie	
udowodniła,	że	jest	stabilnym	partnerem	dla	do-
stawców	oraz	klientów.	Potwierdzają	to	przyznawane	
nagrody	oraz	działania,	które	inicjuje	Transgourmet	
i	Selgros,	odpowiadając	na	bieżące	potrzeby	rynku.
	 –	Jesteśmy	przekonani,	że	w	trudnej	sytuacji,	
w	jakiej	znalazła	się	cała	branża	gastronomiczna,	
postawa	właśnie	takich	firm	jak	nasza,	będzie	miała	
kluczowe	znaczenie,	dla	tego	jak	szybko	rynek	odżyje.	
Efektem	takiego	podejścia	jest	wypracowana	przez	
nas	strategia,	która	ma	na	celu	wsparcie	naszych	

klientów	poprzez	zaproponowanie	im	preferencyjnych	
warunków	współpracy.	Chcemy,	aby	nasi	klienci	mieli	
pewność,	że	wspieramy	ich	i	stawiamy	do	dyspozycji	
całe	nasze	zasoby	i	infrastrukturę,	tak	aby	zachować	
ciągłość	dostaw	produktów	bezpiecznie	i	zawsze	na	
czas.	Nasi	doradcy	pozostają	do	dyspozycji	i	czekają	
w	pełnej	gotowości	na	kontakt	każdego	klienta	-	mówi	
Marcin	Dera,	Dyrektor	Sprzedaży	ds.	Gastronomii	
Transgourmet	Polska.
	 Transgourmet	i	Selgros	oferuje	Klientom	sze-
reg	rozwiązań,	które	mają	pomóc	w	powrocie	do	
nowej	rzeczywistości.	Obejmują	one	inwestycje	
w	pakiet	rabatów	i	bonusów	w	ramach	akcji	Restart,	
wsparcie	marketingowe	oraz	dostęp	do	szerokiego	
wyboru	warsztatów	kulinarnych	i	merytorycznych,	
realizowanych	bezpłatnie	w	Instytucie	Kulinarnym	 
Transgourmet.

Inspiracja i wsparcie dla branży

	 Instytut	Kulinarny	to	służące	edukacji	i	inspi-
racji	miejsce	wyposażone	w	10	profesjonalnych,	
dwuosobowych	stanowisk	do	gotowania	oraz	
15-osobowe	stanowiska	do	szkoleń	baristycznych	
i	barmańskich.	To	tu	prowadzone	są	szkolenia	dla	
klientów	sieci	Transgourmet	z	technik	kulinarnych,	
trendów	i	znajomości	produktów	oraz	spotykają	
się	najlepsi	kucharze	z	Polski	i	zagranicy.	Instytut	
Kulinarny	Transgourmet	jest	również	partnerem	
strategicznym	Narodowej	Reprezentacji	Kucharzy	
Polski,	udostępniając	kucharzom	swoją	przestrzeń	
oraz	umożliwiając	pracę	na	najlepszych	produk-
tach.	Podczas	tegorocznej	Olimpiady	Kulinarnej	 
w	Stuttgarcie	polski	zespół	zdobył	trzy	srebrne	me-
dale,	umacniając	swoją	pozycję	ekspertów	w	branży.	

Po raz kolejny docenieni przez klientów



ODKRYWAMY DLA WAS
ZGŁOŚ SWOJE ODKRYCIE ROKU  
NA INFO@RZECZOBIZNESIE.EU



Netto Polska – Solidnym Pracodawcą Roku
	 Dla	Netto	Polska	przejrzyste	warunki	pracy,	
etyka	i	odpowiedzialność	to	podstawy	działalności.	
Wywodząca	się	z	Danii	sieć	handlowa,	obecna	na	
naszym	rynku	już	od	25	lat,	po	raz	kolejny	zdobyła	
tytuł	Solidnego	Pracodawcy	Roku.
 –	W	Netto	na	co	dzień	kierujemy	się	zdrowym	
rozsądkiem,	 który	pozwala	nam	na	 funkcjono-
wanie	 w	 zgodzie	 z	 wartościami	 istotnymi	 dla	
nas	 i	 otaczającego	nas	 świata	 –	mówi	Roman	 
Borecki,	dyrektor	HR	w	Netto	Polska.	–	Dbamy	o	nasze	
relacje	zarówno	w	kontaktach	pomiędzy	pracownika-
mi,	jak	i	klientami	czy	kontrahentami.	Prowadzimy	
szereg	różnych	działań,	które	sprawiają,	że	jesteśmy	
autentyczni,	wiarygodni	i	godni	zaufania.	Otrzymanie	
tytułu	Solidny	Pracodawca	Roku	w	tak	szczególnym	
okresie,	jakim	jest	epidemia	COVID-19,	sprawia,	że	
jesteśmy	dumni	z	naszych	rozwiązań	i	działań,	któ-
re	podjęliśmy	i	podejmujemy	także	w	tym	okresie.	
Skoncentrowaliśmy	się	na	maksymalnym	zadbaniu	
o	bezpieczeństwo	zatrudnionych	osób.	Stale	poszu-
kujemy	najlepszych	rozwiązań,	dzięki	którym	praca	
u	nas	będzie	bardziej	bezpieczna.	Dbamy	o	to,	aby	
nasi	pracownicy	byli	jak	najlepiej	poinformowani	
o	zagrożeniach	i	dobrych	praktykach	podejmowanych,	
aby	ich	chronić.	Epidemia	i	pogłębiający	się	kryzys	nie	
zmieniły	naszej	polityki	personalnej.	Nie	zwalniamy	
pracowników,	nie	ograniczamy	wymiarów	etatów,	
bo	wiemy	jak	bardzo	ważne	w	dzisiejszych	czasach	
jest	poczucie	stabilności	pracy.
	 Netto	działa	na	przejrzystych	zasadach,	a	co	
się	z	tym	wiąże	–	oferuje	wszystkim	zatrudnionym	
jasne	warunki	zatrudnienia.	Zdecydowana	większość	
pracowników	pracuje	w	oparciu	o	umowy	o	pracę,	
otrzymując	wynagrodzenia	zgodne	z	faktycznym	
wymiarem	czasu	pracy.	Pensje	wypłacane	są	na	czas,	
a	pracownicy	znają	warunki	przyznawanych	premii.	
Netto	oferuje	także	szereg	benefitów	pozapłacowych,	
takich	jak	stałe	zniżki	na	zakupy,	bony	świąteczne,	
możliwość	dołączenia	do	ubezpieczenia	grupo-
wego	na	korzystnych	warunkach,	zaproszenia	na	
atrakcyjne	zabawy	świąteczne	dla	dzieci	i	rodziców,	
paczki	z	prezentami.	Firma	stwarza	także	możliwości	
dbania	o	zdrowie	i	kondycję	fizyczną,	umożliwiając	
pracownikom	dołączenie	do	programów	sportowo-
-rekreacyjnych,	takich	jak	OK	System	i	Multisport.	
	 Tradycją	jest	wspólne	świętowanie	jubileuszów	
pracowniczych.	–	W	tym	roku	doczekaliśmy	się	pierw-
szego	25-lecia	–	mówi	Roman	Borecki.	–	Jeden	z	na-

szych	kolegów	przepracował	w	Netto	ćwierć	wieku,	
a	teraz	czekamy	na	kolejnych	„25-latków”!	Celebrujemy	
nasze	relacje,	organizując	różnego	rodzaju	imprezy	
integracyjne	zarówno	małe	-	lokalne,	jak	i	ogólno-
polskie,	w	których	udział	biorą	setki	osób.	
	 Netto	stawia	na	szeroko	rozumiany	rozwój	pra-
cowników.	Firma	stwarza	możliwości	zdobywania	
nowej	wiedzy	i	kompetencji	w	ramach	wykonywa-
nia	codziennych	zadań	i	obowiązków.	Ci,	którzy	są	
zainteresowani	zdobywaniem	wiedzy,	szkolą	się	
w	wielu	dziedzinach,	a	następnie	przekazują	zdo-
byte	umiejętności	swoim	kolegom.	–	Stawiamy	na	
zespół	wykwalifikowanych	trenerów	wewnętrznych	
– uzupełnia	Borecki.	–	Zawsze	doceniamy	zaanga-
żowanie	i	chęci	do	dalszego	rozwoju.	Wierzymy,	że	
siłą	lidera	jest	jego	zespół.	W	związku	z	tym	dbamy	
o	to,	aby	każdy	szef	pracował	nad	rozwojem	swoich	

O Netto

	 Sieć	handlowa,	która	w	ciągu	25	lat	swo-
jej	obecności	na	polskim	rynku	wypracowała	
pozycję	jednego	z	największych	sprzedawców	
detalicznych	w	naszym	kraju.	Firma	ma	ok.	400	
sklepów	w	Polsce	i	trzy	magazyny	dystrybucyjne,	
zatrudnia	ok.	5,5	tys.	osób.	Ten	stan	posiadania	
daje	duńskiemu	detaliście	trzecią	pozycję	na	
polskim	rynku	dyskontów.	Koncept	Netto	Polska	
zakłada	bycie	blisko	swoich	klientów.	Sklepy	zlo-
kalizowane	są	w	pobliżu	osiedli	mieszkaniowych.	
Asortyment	obejmuje	zdecydowaną	większość	
produktów	od	polskich	dostawców.	Poza	Polską	
sieć	obecna	jest	w	Danii	i	Niemczech.

 
O nagrodzie Solidny Pracodawca Roku 

	 Solidny	Pracodawca	Roku	to	nagroda	przy-
znawana	przedsiębiorstwom,	które	w	sposób	
rzetelny,	odpowiedzialny	i	klarowny	prowadzą	
swoją	politykę	personalną,	traktując	swoich	
pracowników	uczciwie	i	promując	ciekawe	
oraz	wartościowe	działania	z	zakresu	HR.	Netto	
jest	laureatem	poprzednich	edycji	programu,	
podczas	których	otrzymało	tytuł	Solidnego	
Pracodawcy	Roku.

ludzi	i	potrafił	planować,	wspólnie	z	nimi,	ścieżki	ich	
karier.	
	 Netto	szczyci	się	wysokim	współczynnikiem	
awansów	wewnętrznych,	który	osiąga	właśnie	dzię-
ki	temu,	że	liderzy	stale	podnoszą	kompetencje	
swoich	zespołów	i	dbają	o	proces	sukcesji,	który	
ułatwia	znalezienie	następców	na	kolejne	stanowiska	 
w	organizacji	w	przypadku	awansu.	80	proc.	liderów	
w	Netto	to	osoby,	które	objęły	stanowiska	kierow-
nicze	w	wyniku	awansów	wewnętrznych.
	 Najlepsi	pracownicy	mają	możliwość	udziału	
w	różnego	rodzaju	programach	rozwojowych,	takich	
jak	np.	Akademia	Talentów	czy	Akademia	Lidera.	
Są	one	kierowane	do	osób,	które	wyróżniają	się	
w	szczególny	sposób.
	 Firma	Netto	 to	 organizacja	 odpowiedzial-
na	społecznie,	która	od	wielu	 lat	angażuje	się 

w	 działania	 społecznej	 odpowiedzialności	
biznesu,	 zarówno	 na	 poziomie	 lokalnym,	 jak	
i	ogólnopolskim.	We	współpracy	z	olimpijką	Mo-
niką	Pyrek,	prowadzi	fundusz	stypendialny	„Skok	
w	marzenia”.	Jego	celem	jest	wspieranie	rozwo-
ju	 karier	 sportowych	młodych,	 uzdolnionych	
ludzi.	Dotąd	z	takiej	możliwości	skorzystało	już	 
ok.	30	osób.	Netto	jest	także	partnerem	regionalnym	
niemieckiego	klubu	piłkarskiego	Borussia	Dortmund.	
W	ramach	współpracy	wspiera	finansowo	budowę	
pierwszej	szkółki	BVB	w	Polsce,	która	powstaje	
dzięki	zaangażowaniu	Fundacji	Akademia	Łukasza	
Piszczka	w	Goczałkowicach-Zdroju.	

 – W ostatnim czasie ruszyliście Państwo z nową 
kampanią employer brandingową.  Jakie były główne 
cele i założenia tej kampanii?
	 –	W	kampanii	prowadzonej	pod	hasłem	„Wiele	 
historii,	jedna	stacja”	chcieliśmy	pokazać	nasz	najwięk-
szy	kapitał	–	niesamowitych	ludzi,	którzy	tworzą	naszą	
firmę.	Oddaliśmy	im	głos,	aby	mogli	opowiedzieć	swoje	
historie,	pokazać	zaangażowanie	i	pasję	w	realizowa-
nych	codziennie	zadaniach	oraz	powiedzieć	za	co	cenią	
pracę	w	Circle	K.	To	była	niezwykła	przygoda	dla	nas	

wszystkich.	Kampania	była	poprzedzona	badaniami	
na	grupie	pracowników	dotyczącymi	stopnia	ich	zado-
wolenia	z	pracy	oraz	czynnikach,	które	na	to	wpływają.	
Dzięki	tym	badaniom	mogliśmy	opracować	employer	
value	proposition,	czyli	wyróżniki	naszej	marki,	które	
sprawiają,	że	nasza	oferta	jako	pracodawcy	jest	ceniona	
zarówno	przez	potencjalnych,	jak	i	obecnych	pracow-
ników.	Badania	przyniosły	wiele	ciekawych	wniosków.	
Okazało	się,	że	nasi	pracownicy	najbardziej	cenią	dobrą	
atmosferę	oraz	swój	zgrany	zespół.	Dowiedzieliśmy	

się	również,	że	pracownicy	Circle	K	są	dumni	z	jakości	
oferowanych	na	stacji	produktów.	Dzięki	licznym	kon-
trolom	i	certyfikatom	pracownicy	są	pewni,	że	nasze	
produkty	są	doskonałej	jakości	dlatego	chętnie	polecają	
je	klientom.	Przeprowadzone	badania	potwierdziły	
nasze	przypuszczenia,	nasi	pracownicy	są	naszymi	
najlepszymi	ambasadorami.	Bazując	na	tych	wynikach	
podjęliśmy	decyzję	o	zaangażowaniu	ich	w	budowanie	
marki	pracodawcy.	
 – Czy możemy już mówić o pierwszych rezultatach 
kampanii? Czy jest jeszcze zbyt wcześnie?
	 –	Kampania	employer	brandingowa	wystartowała	
w	lutym	tego	roku.	Wyszliśmy	z	założenia,	że	początek	
roku	to	może	być	czas	kiedy	część	osób	myśli	o	zmianie	
pracy.	Elastyczne	podejście	do	potrzeb	zespołu	oraz	
fakt,	że	stacje	Circle	K	otwarte	są	24	godziny	na	dobę	
i	siedem	dni	w	tygodniu,	sprawiają,	że	nasza	oferta	pracy	
pozwala	ludziom	o	zróżnicowanym	wieku	i	stylu	życia	na	
łączenie	pracy	z	innymi	obowiązkami.	Start	kampanii	był	
bardzo	dobry.	Sama	kampania,	a	także	nowa,	przejrzysta	
i	łatwa	w	obsłudze	strona	kariery	–	www.praca.circlek.
pl,	która	umożliwia	aplikowanie	na	wybrane	stanowisko	
w	kilku	prostych	krokach,	przełożyły	się	na	wzrost	liczby	
aplikacji.	Obecnie,	w	związku	z	wybuchem	pandemii,	
większość	prowadzonych	przez	nas	rekrutacji	została	
zawieszona.	Liczymy	jednak,	że	gdy	tylko	sytuacja	się	
unormuje,	powrócimy	do	prowadzonych	wcześniej	
rekrutacji.	
	 Pamiętajmy	jednak,	że	nie	tylko	liczba	aplikacji	jest	
wyznacznikiem	sukcesu	kampanii.	Na	oczekiwane	
efekty,	takie	jak	zmniejszenie	kosztu	pozyskania	zaan-
gażowanego	i	efektywnego	pracownika	oraz	wzrost	
zaangażowania	pracowników	w	procesy	rekrutacyjne,	
musimy	jeszcze	poczekać.	
 – Przyciągnąć odpowiedniego kandydata to jedno. 
Jak jednak sprawić, aby utalentowany pracownik 
został w firmie na dłużej?
	 –	Kluczem	do	budowania	zgranego	i	efektywnego	
zespołu	jest	zmniejszenie	rotacji	pracowników,	czemu	
również	służy	udoskonalony	proces	rekrutacji.	W	nowej	
kampanii	zależało	nam	na	pokazaniu	naszej	kultury,	
atmosfery,	jaka	panuje	na	stacjach	oraz	wartości,	jakimi	
się	kierujemy.	Pokazanie	od	początku	tego,	kim	jesteśmy	
i	jakie	są	nasze	priorytety,	sprawia,	że	na	stanowiska	
w	Circle	K	aplikują	osoby,	które	identyfikują	się	z	naszą	

kulturą	organizacyjną,	dla	których	dobra	atmosfera	i	pra-
ca	w	zgranym	zespole	są	bardzo	ważne.	Jeśli	dodatkowo	
kandydat	na	stanowisko	sprzedawcy	ceni	możliwość	
poznawania	nowych	osób	oraz	lubi	obsługę	klienta,	
jest	duża	szansa,	że	dołączy	do	grona	pracowników	
i	zostanie	z	nami	na	dłużej.	
	 Mamy	również	świadomość	tego,	że	aby	pozyskać	
i	motywować	pracowników,	powinniśmy	oferować	
atrakcyjny	pakiet	świadczeń	dodatkowych.	Nasi	pra-
cownicy	mogą	liczyć	na	elastyczny	grafik,	o	którym	
już	wspominałam,	a	także	takie	benefity	jak	prywatna	
opieka	medyczna	czy	pakiet	sportowy.	Nie	wymaga-
my	doświadczenia,	ponieważ	nasz	system	szkoleń	
wewnętrznych	pozwala	na	ciągłe	doskonalenie	umie-
jętności	i	poszerzanie	kompetencji.		
	 O	tym,	jak	zgranym	zespołem	są	pracownicy	naszych	
stacji	mogliśmy	przekonać	się	w	związku	z	prowadzonymi	
przez	firmę	działaniami	społecznymi	w	czasie	pandemii	
koronawirusa.	Dzięki	zaangażowaniu	naszych	pracow-
ników	oraz	wolontariuszy	PCK	paczki	z	podstawowymi	
produktami	spożywczymi,	trafiły	dotychczas	do	5	tys.	
seniorów	w	całej	Polsce,	a	dzięki	przekazanym	na	ten	
cel	punktom	EXTRA	Club	wsparcie	otrzyma	kolejnych	 
1200	seniorów.	Nasi	pracownicy	byli	bardzo	zaangażo-
wani	w	ten	proces,	a	przygotowywanie	paczek,	pomimo	
tego,	że	było	ich	dodatkowym	zadaniem,	dało	im	mnóstwo	
satysfakcji.	Kolejny	raz	nasi	pracownicy	udowodnili,	że	
razem	możemy	osiągać	szczyty.	
 – W tym roku zostaliście wyróżnieni tytułem 
„Solidny Pracodawca Roku”. Co ten tytuł oznacza 
dla Państwa?
	 –	Wyróżnienie	tytułem	„Solidarny	Pracodawca”	jest	
przede	wszystkim	potwierdzeniem,	że	nasze	wysiłki	jako	
pracodawcy	zostały	docenione.	Celem	programu	„Solidny	
Pracodawca”	jest	wyłonienie	najlepszych	pracodawców	
w	Polsce,	którzy	promują	ciekawe	rozwiązania	HR	i	dzielą	
się	swoim	doświadczeniem.	Wyróżnienie	udowodniło	
również,	że	działamy	przestrzegając	wszelkich	norm	
i	zasad	związanych	m.in.	z	bezpieczeństwem	pracy.	Bardzo	
cieszę	się,	że	nasza	firma	znalazła	się	w	tym	gronie.	Jest	
to	jednak	w	dużej	mierze	zasługa	naszych	pracowników,	
którzy	codziennie	podejmują	wysiłek,	aby	nasze	stacje	
funkcjonowały	jak	najlepiej	i	sprawiają,	że	życie	naszych	
klientów	jest	odrobinę	łatwiejsze	każdego	dnia.				
 – Dziękuję za rozmowę!

Circle K stawia na dobre relacje wśród 
pracowników i przyjazną atmosferę
„Wiele historii, jedna stacja” to hasło nowej kampanii 
employer brandingowej Circle K, w której firma udowadnia, 
że dobre relacje pomiędzy pracownikami oraz przyjazna 
atmosfera są kluczem do sukcesu w budowaniu zgranego 
i efektywnego zespołu. O specyfice pracy w Circle K oraz 
nowej kampanii employer brandingowej opowiedziała  
Marta Noszczak, HR Business Partner w Circle K Polska. 



T-Mobile Polska z tytułem Solidny Pracodawca 2019
Nasza działalność
  
	 W	portfolio	firmy	znajduje	się	szereg	produk-
tów	i	usług	związanych	z cyberbezpieczeństwem, 
analizą ruchu Big Data, centrami danych, IoT	np.	
w	rozwiązaniachą	dla	miast,	jakimi	są	m.in.	inteli-
gentne	parkingi	miejskie.	Już	dziś	można	śmiało	
powiedzieć,	że	T-Mobile	nie	jest	telekomem,	tylko	
firmą	technologiczną,	która	ma	bardzo	rozwinięty	
obszar	Technologii i Innowacji.	T-Mobile	Polska	
już	czterokrotnie	otrzymał	tytuł	Best in Test	oraz	
trzeci	raz	z	rzędu	wygrał	ranking	Speedtest oferując	
najszybszy	internet	w	Polsce.	Jako	pierwsi	rozpo-
częliśmy	szerokie	testy	5G	w	Polsce.	Nieustannie	
rozwijamy	nasze	produkty	i	usługi	oparte	o	naj-
nowsze	technologie	wykorzystując	możliwości	sieci.	
Aktywnie	współpracujemy	ze	startupami	i	innymi	
podmiotami,	jak	Microsoft	z	którym	nawiązaliśmy	
strategiczne	partnerstwo	w	obszarze	wdrożeń	roz-
wiązań	chmurowych.	W	obszarze	sieci	aktywnie	
pracujemy	nad	rozwiązaniami	opartymi	o	Open-
Source (ONF EPC).	Dodatkowo,	do	tworzenia	i	roz-
woju	nowych	produktów	wykorzystujemy	również	
potencjał	własny,	np.	monetyzację	danych	–	Big	
Data	z	aktywnym	wsparciem	algorytmów	Machine	
Learning	oraz	Artificial	Intelligence.	Wykorzystu-
jemy	również	potencjał	Internet	of	Things	dzięki	
wprowadzeniu	najnowszych	technologii	(NB-IoT),	
które	zapewniają	zasięg	i	oszczędzają	czas	pracy	na	
baterii,	pozwalając	klientom	być	„always	connected”.	
Wspieramy	też	cyfrową	transformację	miast	i	firm	
np.	inteligentne	systemy	zarządzania	odpadami,	
systemy	automatycznego	pomiaru	ciepłomierzy,	
śledzenie	pojazdów	oraz	transportu	towarów,	czy	
inteligentne	oświetlenie	uliczne.

Dorota Kuprianowicz-Legutko
Członek Zarządu/ Dyrektor ds. Polityki Personalnej 

Jesteśmy odpowiedzialni
  
	 T-Mobile	przyświeca	misja	tworzenia	środowiska,	
w	którym	nowoczesne	technologie	służą	zrównoważone-
mu	rozwojowi	społeczeństwa.	To	naturalna	konsekwencja	
odpowiedzialności,	która	spoczywa	na	firmie	dostarcza-
jącej	innowacyjne	rozwiązania	z	obszaru	nowoczesnych	
technologii,	jak	również	organizacji	będącej	jednym	
z	liderów	rynku.	Celem	naszych	działań	jest	przygoto-
wywanie	społeczeństwa	do	bezpiecznego	i	mądrego	
funkcjonowania	w	cyfrowym	świecie	oraz	edukacja	
w	zakresie	umiejętnego	wykorzystywania	nowoczesnych	
technologii.	Równocześnie	firma	prowadzi	działania,	
które	służyć	mają	wyrównaniu	szans	wszystkich	ludzi,	
niezależnie	od	pochodzenia	czy	miejsca	zamieszkania.
Aby	jasno	przedstawić	kierunek	rozwoju	w	tym	obszarze,	
firma	przyjęła	zobowiązania,	które	w	sposób	klarowny	
pokazują	drogę	wyznaczoną	w	strategii	organizacji.	Będą	
one	realizowane	w	ramach	projektu WE CARE.	Jego	
głównym	celem	jest	zwrócenie	uwagi	na	fakt,	że	nasze	
działania	mogą	i	będą	mieć	realny	wpływ	na	planetę.		
Działania	na	rzecz	klimatu	i	troska	o	przyszłość	planety	
stanowią	kluczowe	wyzwania	naszych	czasów.	T-Mobile	
Polska,	jeden	z	liderów	rynku	technologicznego,	w	sposób	
szczególny	czuje	się	odpowiedzialny	za	to,	by	wyznaczać	
nowe	standardy	działania	i	pokazywać,	jak	ograniczać	
negatywny	wpływ	na	środowisko.

Więcej informacji o firmie na stronie:
www.firma.t-mobile.pl/pl/o-firmie

Stawiamy na ludzi 

	 T-Mobile	Polska	ma	już	za	sobą	blisko 25 lat 
działalności.	Przez	ten	czas	przeszliśmy	przez	szereg	
zmian	nieustannie	doskonaląc	nasze	produkty	i	usługi,	
dbając	o	ich	najwyższą	jakość.	To	wszystko	nie	byłoby	
możliwe	bez	naszych	pracowników	i	ich	zaangażowania.	

Otrzymany	tytuł	Solidnego Pracodawcy	jest	dla	nas	
wyrazem	uznania	za	wdrażanie	najlepszych	praktyk	HR	
oraz	stwarzanie	środowiska	umożliwiającego	rozwój	
pracowników	oraz	przyjazną	kulturę	organizacyjną.	
W	2019	roku	podjęliśmy	decyzję	o	zmianie	sposobu	
pracy	i	wprowadzeniu podejścia Agile.	Celem	naszego	
wewnętrznego	programu	o	nazwie	MPower	jest	odpo-
wiadanie	na	potrzeby	klientów	i	dostarczanie	produktów	
i	usług	jeszcze	szybciej	niż	dotychczas.	Aby	tak	się	stało,	
T-Mobile	nie	tylko	zmienił	strukturę	organizacyjną	
ułatwiając	współpracę	zespołów	odpowiedzialnych	
za	poszczególne	obszary	działania	firmy,	ale	również	
zaprosił	pracowników	do	wspólnej	zmiany kultury 
organizacyjnej	firmy	na	bardziej	transparentną,	sprzy-
jającą	rozwojowi	i	szybszemu	wprowadzaniu	innowacji.	
W	naszej	firmie	stawiamy	na	ludzi	i	ich	kompetencje.	
Nowy	sposób	pracy	pozwoli	nam	lepiej	wykorzystać	
potencjał	i	wiedzę	zatrudnionych	pracowników,	dając	
im	jednocześnie	większe	pole	do	pokazania	swoich	
umiejętności	i	zdobywania	nowych	umiejętności.	Każ-
dy	pracownik	ma	możliwość	skorzystania	z	szeregu	
platform	online	i	programów	rozwojowych.	Są	to	nasze	
wewnętrzne	platformy	ze	szkoleniami,	ale	także	dostę-
py	do	szkoleń	oraz	certyfikacji	na	portalach	Percipio	
i	Coursera.	Stworzyliśmy	także	specjalną	ścieżkę	dla	
transformacji	agile,	w	trakcie	której	przygotowujemy	
pracowników	od	strony	metodyki,	wykonywanych	ról	
i	kompetencji	miękkich.	Możemy	również	skorzystać	
z	nauki	języków	obcych	online	z	lektorami,	a	także	szko-
leń	specjalistycznych	organizowanych	we	współpracy	
z	dostawcami	zewnętrznymi.	Dodatkowo	przez	cały	
rok	działa	nasza	wewnętrzna	Akademia	T-Mobile,	gdzie	
wewnętrzni	trenerzy	prowadzą	szkolenia	z	kompetencji	
miękkich,	coachingi,	facylitacje	i	mediacje.	Mamy	również	
dedykowane	programy	rozwojowe	dla	sieci	sprzedaży. 

Co zasiejesz, to zbierzesz

Jacek Szymański – Wiceprezes Zarządu  
Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A.

Człowiek zawsze jest na pierwszym miejscu
 
 – Bardzo cieszymy się z wyróżnienia Solidny Pracodaw-
ca, ale równie mocno jesteśmy dumni z postaw naszych 
pracowników, którzy w sytuacji pandemii wielokrotnie 
dali nam dowód, że marka Atena jest dla nich ważna  
–	mówi	Jacek	Szymański.	– Czas pandemii pokazał nam, że 
warto być solidnym pracodawcą. Podczas, gdy wiele firm 
martwiło się, co zrobić by utrzymać efektywność podczas 
pracy zdalnej, my obserwowaliśmy ponadprzeciętne zaan-
gażowanie. W iście agilowym stylu cała firma przystosowała 
się do pracy zdalnej. Zostały postawione specjalne procesy, 
systemy, narzędzia i rozwiązania, które sprawiły, że niemal 
700-osobowy zespół nawet na chwilę nie zwolnił tempa. 
Projekty realizowaliśmy zgodnie z planem, w doskonałej 
jakości. Podobny proces zorganizowaliśmy naszym klientom.  
 W	firmie	usługowej	człowiek	zawsze	stoi	na	pierw-
szym	miejscu,	bo	to	on	tworzy	markę.	Atena	realizuje	
wysokospecjalistyczne	projekty	informatyczne	dla	branży	
finansowej,	której	rozwój	oparty	jest	na	technologii,	
wielokanałowych	rozwiązaniach	cyfrowych,	aplikacjach	
sprzedażowo-obsługowych,	wykorzystaniu	instrumentów	
big	data,	ale	też	zrozumieniu	specyfiki	branży	i	oczekiwań	
klientów.	Dlatego	przyjęto	zasadę,	że	najważniejszym	
kapitałem	firmy	są	ludzie	–	ich	wiedza,	zaangażowanie,	
innowacyjność,	kreatywność.	Widać	tu	wielką	dbałość	
o	dobrą	kondycję,	ochronę,	ale	i	pozyskiwanie	najlepszych	
ludzi	z	rynku.	W	strategii	firmy	Atena	pracownicy	od	
początku	są	w	centrum	uwagi.

Pozostać w dialogu, słuchać, starać się 
zrozumieć 
 – Nasza historia nauczyła nas zrozumienia i szacunku
dla wartości relacji z pracownikami. Chcemy rozumieć, 
co dla nich jest ważne, ciągle zastanawiamy się, jak im się
u nas pracuje, co można poprawić, zmienić, ulepszyć, jak
zbudować trwalszą i silniejszą więź, tym bardziej, że 
praca w sektorze IT nie jest łatwa. Zmieniające się ocze-
kiwania rynku, coraz to nowsze narzędzia sprawiają, 
że musisz być gotowy do nieustającej nauki i poszuki-
wania nowych rozwiązań. Oczywiście na drugiej szali 
zawsze jest efektywność, odpowiedzialność za skutecz-
ne i terminowe wdrożenia u klienta, współpraca…  
–	mówi	Jacek	Szymański.		

	 To,	co	wyróżnia	Atenę,	to	elastyczne	działanie	i	part-
nerski	dialog,	gotowość	do	wspierania	pracowników.	
Zarówno	w	obszarze	kompetencyjnego	rozwoju	oso-
bistego,	jak	i	organizacji	życia	codziennego	czy	realiza-
cji	pasji.	W	firmie	działa	ponad	10	sekcji	sportowych,	
dla	dzieci	organizowane	są	warsztaty	i	półkolonie,	dla	
pracowników,	w	dobie	pracy	zdalnej,	webinaria.	Zacho-
wać	ludzką	twarz	na	co	dzień	pomagają	HR	Business	 
Partnerzy,	którzy	czuwają,	by	relacje	z	pracownikami	
były	oparte	na	szacunku,	ale	i	dobru	firmy.	Najważniejsze	
jednak,	że	mimo	niemal	700-osobowej	załogi	firma	nie	
zatraciła	poczucia	humoru,	zachowała	miłą	atmosferę	
i	klimat	współpracy.	Ludzie	tutaj	lubią	razem	spędzać	
czas,	doświadczać	nowych	rzeczy	i	tworzyć	innowacyjne	
produkty,	pomagają	sobie	nawzajem,	ale	są	też	gotowi	
pomagać	innym,	włączając	się	w	różnego	rodzaju	akcje	
charytatywne,	są	aktywni.	Widać,	że	lubią	swoją	markę,	
czują	się	za	nią	odpowiedzialni

Employer Branding to nie czasowa moda czy HR’owa wydmuszka.
Widać to zwłaszcza w sytuacji kryzysu, który działa jak papierek 
lakmusowy i pokazuje rzeczywiste relacje, jakie zbudował pracodawca 
ze swoimi pracownikami. 

Niczuk –  
dbamy o otoczenie!

	 Nadrzędnym	celem	na-
szej	Spółki	jest	oferowanie	
nie	tylko	produktów	naj-
wyższej	jakości	spełniają-
cych	wymagania	każdego	
klienta	i	zachowanie	jak	naj-
lepszych	relacji	z	kontrahen-
tami,	ale	także	pozostanie	
uczciwym	i	sprawiedliwym	
pracodawcą.	Potwierdze-
niem	tego	jest	otrzymanie,	
już	po	raz	czwarty	z	rzędu,	
wyróżnienia	w	projekcie	 
Solidny	Pracodawca	Roku.

THALE jest 
właścicielem  marki 
Niczuk 

 Siła	 naszej	 firmy	 to	
przede	wszystkim	podążanie	
za	wspólnymi	wartościami	
etycznymi,	takimi	jak	sza-
cunek,	 uczciwość,	 odpo-
wiedzialność,	solidarność	
i	partnerska	współpraca.	
Z	dbałością	o	otoczenie	i	z	
poczucia	chęci	niesienia	po-
mocy	przyjęliśmy	pod	swoje	
skrzydła	słonicę	Katkę,	za-
mieszkującą	gdańskie	ZOO.	
Tak,	jak	cechy	naszej	nowej	
podopiecznej:	odpowiedzial-
ne	działanie	oraz	konsekwentna	realizacja	planów	
są	kwintesencją	cech	i	wartości	reprezentowanych	
przez	naszą	firmę,	tak	jej	siła	i	wytrzymałość	–	to	

główne	 atrybuty	 na-
szych	 produktów,	 na	
które	od	 zawsze	 sta-
wiamy.	
	 Działania	proeko-
logiczne	to	jeden	z	waż-
niejszych	elementów	
polityki	firmy.	Czujemy	
się	odpowiedzialni	za	
nasze	środowisko	i	pro-
mujemy	 ekologiczne	
postawy.	Prowadzimy	
szereg	inicjatyw	mają-
cych	na	celu	zmniejsze-
nie	zużycia	czynników	
energetycznych,	 ko-
rzystamy	z	surowców	
i	materiałów	 przyja-
znych	dla	środowiska,	
stosujemy	opakowania	
z	możliwością	recyklin-
gu,	a	także	dobieramy	
partnerów,	którzy	tak	
jak	i	my	zwracają	uwa-
gę	 na	 poszanowanie	
środowiska.	Świadec-
twem	 tego	 jest	przy-
znany	w	grudniu	2019	
roku	certyfikat	„EKO-
logiczni	 w	 Biznesie”,	
który	w	województwie	
Warmińsko-Mazurskim	
otrzymaliśmy	 jako	
pierwsi.	

	 Nasza	firma	nieustannie	podejmuje	działania,	
które	przyczyniają	się	do	podnoszenia	standardów	
w	obszarach	biznesowych	w	całym		regionie.

Wartości firmy to zestaw wspólnych cech, z którymi identyfikuje
się cały zespół. My, członkowie zespołu THALE (dawniej Niczuk) 
doskonale wiemy jakie wzorce napędzają nas do działania każdego 
dnia.



Pamiętaj o samokontroli 

	 Produkty	do	profilaktyki,	 diagnostyki	
i	wspierania	leczenia	nadciśnienia	tętnicze-
go	krwi	dostępne	są	w	każdej	aptece,	będąc	
produktem	niezbędnym	w	każdym	domu	zaraz	
obok	termometru.	Na	rynku	istnieją	różne	
typy	aparatów	do	pomiaru	ciśnienia.	Więk-
szość	z	nich	to	produkty	nowoczesne,	trwałe	
i	gruntownie	przetestowane.	Niezawodność,	
wysoka	funkcjonalność	i	przystępna	cena	to	
filary,	na	których	zbudowana	jest	oferta	Polskiej	
Marki	GESS	proponującej	ciśnieniomierze	me-
chaniczne	oraz	automatyczne:	nadgarstkowe	
i	naramienne.	
	 Ciśnieniomierze	automatyczne	GESS	cha-
rakteryzują	się	dużą	intuicyjnością	i	łatwo-
ścią	obsługi.	Są	trwałe,	niezawodne	i	mogą	
być	użytkowane	bezawaryjnie	przez	wiele	
lat.	Automatyzacja	pracy	dotyczy	wszystkich	
aspektów	ich	funkcjonowania:	od	pompo-
wania	powietrza,	poprzez	detekcję	poziomu	
ciśnienia,	aż	po	wyświetlanie	wyniku	pomiaru.	
Duże	i	dokładne	wyświetlacze	pokazują	wyniki	
w	czytelny	sposób.	Każdy	z	oferowanych	przez	
firmę	ciśnieniomierz	posiada	funkcję	detektora	
arytmii	i	pamięć	pomiarów.	
	 Wysokiej	klasy	ciśnieniomierze	mecha-
niczne	w	wersji	standardowej	sprawdzają	
się	w	profilaktyce	zdrowotnej.	Stosowane	są	
w	szpitalach,	przychodniach	i	gabinetach	le-
karskich,	ale	i	w	zaciszu	domowym	do	samo-
kontroli	ciśnienia	krwi.	Każdy	model	został	
wykonany	z	najwyższą	dokładnością.	Wszystkie	
posiadają	czytelny	manometr,	ułatwiający	
odczyt	pomiaru.	Każdy	ciśnieniomierz	me-
chaniczny	został	wyposażony	w	nowoczesny,	
wygodny	dla	pacjenta	mankiet	zapinany	na	
rzep.	W	komplecie	znajduje	się	także	stetoskop	
GESS	(opcjonalnie)	oraz	eleganckie	i	funkcjo-
nalne	etui.	Wszystkie	aparaty	do	mierzenia	
ciśnienia	krwi	posiadają	gwarancję	(od	24	do	
60	miesięcy).
	 Profilaktyka	i	zapobieganie	powstawaniu	
dolegliwości	czy	schorzeń	mogących	przerodzić	
się	w	ciężką	chorobę,	to	najlepsze,	co	możemy	
podarować	sobie	i	swojej	rodzinie.

Wysokie ciśnienie krwi?

	 W	Polsce	coraz	więcej	osób	choruje	na	
nadciśnienie	tętnicze.	Wiele	z	nich	nawet	nie	
zdaje	sobie	z	tego	sprawy.	Zdarza	się,	że	mimo	
rozpoznania	często	bagatelizuje	problem,	nara-
żając	się	na	poważne	konsekwencje	zdrowot-
ne.	Według	klasyfikacji	WHO,	o	nadciśnieniu	

Jednym z najważniejszych elementów profilaktyki nadciśnienia 
tętniczego jest regularny jego pomiar. Dlatego warto posiadać  
w domowej apteczce ciśnieniomierz do domowego pomiaru ciśnienia.

mówimy	kiedy	wartość	ciśnienia	skurczowego	
przekracza	140	mmHg,	zaś	wartość	ciśnienia	
rozkurczowego	przekracza	90	mmHg	i	powyżej.	
Jeśli	stan	podwyższonego	ponad	dopuszczalne	
normy	ciśnienie	będzie	się	utrzymywał	przez	
długi	czas,	nasz	organizm	bardzo	poważnie	na	
tym	ucierpi.	
	 Do	czynników	ryzyka	wystąpienia	nadci-
śnienia	tętniczego	krwi,	spośród	tych,	które	
jesteśmy	w	stanie	samodzielnie	modyfikować	
należą:	przewlekły	stres,	palenie	tytoniu,	nad-
używanie	alkoholu,	otyłość,	a	także	stosowanie	
niektórych	leków.
	 Należy	zwrócić	uwagę,	że	sama	kontrola	
ciśnienia	nie	wskazuje	na	adekwatny	stan	
rzeczy	do	chwili	pomiaru.	Osoba	bezobjawo-
wa	w	trakcie	pomiaru,	może	w	przyszłości	
zachorować	na	nadciśnienie.	Dlatego	też,	tak	
ważna	jest	profilaktyka	i	stały	monitoring	
pomiaru,	w	czym	pomocny	jest	ciśnieniomierz	
w	zaopatrzeniu		domowej	apteczki	każdego	go-
spodarstwa.
	 Badając	 ciśnienie	krwi	bierze	 się	pod	
uwagę	wartość	ciśnienia	skurczowego	(STC)	
oraz	rozkurczowego	(RCT).	Optymalnym	jest,	
gdy	skurczowe	nie	przekracza	120	mm	Hg,	
a	skurczowe	oscyluje	wokół	80	mm	Hg,	choć	
dopuszczalne	są	niewielkie	wahania.

Niedociśnienie:	<100 mm Hg / <60 mm Hg  

Ciśnienie prawidłowe: 120 - 129 mm Hg / 
80 - 84 mm Hg 

Ciśnienie wysokie prawidłowe: 130  
- 139 mm Hg / 85 - 89 mm Hg 

Nadciśnienie tętnicze 1. stopnia: 140  
- 159 mm Hg / 90 - 99 mm Hg 

Nadciśnienie tętnicze 2. stopnia:	 160	 
-	179	mm	Hg	/	100	-	109	mm	Hg	

Nadciśnienie tętnicze 3. stopnia: ≥ 180 mm Hg  
/ ≥ 110 mm Hg 

	 Powyższe	normy	opracowane	zostały	przez	
Polskie	Towarzystwo	Nadciśnienia	Tętniczego.	
Zgodnie	z	tymi	wytycznymi	nadciśnienie	tętnicze	
występuje,	gdy	wartości	z	dwóch	(lub	więcej)	
pomiarów	są	równe	lub	wyższe	niż	140	mm	Hg	
(STC)	i	90	mm	Hg	(RTC).
	 Każde	odstępstwo	od	właściwych	parametrów	
wymaga	konsultacji	lekarskiej	i	zastosowanie	
odpowiednich	leków	stosowanych	w	schorze-
niach	z	nieodpowiednim	ciśnieniem	tętniczym	
wydawanych	wyłącznie	z	przepisu	lekarza.

Profilaktyka jest skuteczna 

	 Codzienność	wymaga	od	nas	stałej	sa-
mokontroli	i	szczególnie	teraz	mogliśmy	
i	nadal	przekonujemy	się	jak	wiele	zależy	od	
nas	samych.	Stosowanie	samych	leków	nie	
rozwiązuje	problemu.	Konieczne	jest	wpro-
wadzanie	zmian	w	naszym	stylu	życia.	Przy	
odrobinie	zdroworozsądkowego	podejścia	
możemy	uchronić	się	przed	rozwojem	cho-
roby.	Wystarczy	zmiana	sposobu	odżywiania,	
wprowadzenie	odpowiedniej	aktywności	
fizycznej	do	planu	dnia,	zerwanie	nałogów	
żeby	samemu	móc	uchronić	się	przed	nie-
kontrolowanymi	powikłaniami.
 Pamiętaj: Tylko postępowanie zgodne 
z zaleceniami twojego lekarza pozwoli 
na obniżenie ciśnienia i poprawę stanu 
zdrowia. 
	 Początek	historii	firmy	Admed,	której	zało-
życielami	są	Adam	i	Dominka	Młot	sięga	1995	
roku.	To	właśnie	wtedy	rozpoczęty	został	
detaliczny	handel	artykułami	medycznymi	
na	terenie	Kwidzyna.	W	2000	roku	powstała	
Polska	Marka	GESS.	Jest	to	czas	dużego	wpły-
wu	firmy	w	kształtowanie	rozwoju	polskiego	
rynku	produktów	medycznych.	Przedsiębior-
stwo	z	polskim	kapitałem	działa	nie	tylko	na	
rynku	rodzimym,	ale	i	europejskim.	Produkty	
cieszą	się	szczególną	popularnością	u	naszych	
sąsiadów	-	w	Słowacji	czy	w	Czechach.  
 - Bogate doświadczenie sprzedawcy  
pozwoliło poznać potrzeby klientów i wsłu-
chać się w ich sugestie. Był to pierwszy krok 
do dystrybucji urządzeń, które zaspokoją ich 
wymagania. - Spotkaliśmy się z ogromnym 
entuzjazmem, ponieważ nasze produkty łączą 
przystępną cenę i wysoką jakość wykonania – 
mówi	Adam	Młot,	Właściciel	firmy	Admed. 
- Zawsze kładliśmy duży nacisk na satysfakcję 
i zadowolenie naszych klientów. Zdajemy sobie 
sprawę, że to właśnie oni są fundamentem 
naszego sukcesu.
 
Szanujemy polską tradycję i wartości 
rodzinne 

	 Dystrybutor	posiada	szeroką	gamę	no-
woczesnych	 i	niezwykle	 funkcjonalnych	
inhalatorów,	które	przystosowane	zostały	
do	tradycyjnej	inhalacji	za	pomocą	maski,	
ustnika,	a	nawet	za	pomocą	specjalnie	zapro-
jektowanych	smoczków.	Portfolio	obejmuje	
także	akcesoria	do	inhalatorów:	maseczki	
w	różnym	rozmiarze	dla	dzieci	i	dorosłych,	
niezawodne	filtry,	trwałe	przewody,	a	także	
ustniki	z	zastawką.

Ciśnieniomierze pomocne  
w profilaktyce nadciśnienia tętniczego

	 Innowacyjną	propozycją	jest	inhalator	
Maja,	który	pozwala	na	proces	 inhalacji	
w	pozycji	leżącej	–	zapewnia	to	specjalnie	
zaprojektowany	nebulizator.	Inhalatory	Maja	
i	Oliwia	zostały	nazwane	imionami	córek	
właścicieli	Polskiej	Marki	GESS.	Natomiast	
inhalator	Waweluś	nazwą	i	wyglądem	na-
wiązuje	do	polskiej	legendy	o	krakowskim	
smoku,	którą	można	opowiadać	dzieciom	
podczas	inhalacji,	co	znacząco	umila	proces	
i	wpływa	na	pogłębianie	więzi	między	dziec-
kiem,	a	rodzicem.
Inhalatory	GESS	posiadają	Świadectwo	Bada-
nia	Politechniki	Warszawskiej,	którego	celem	
było	zmierzenie	natężenie	przepływu	aerozo-
lu,	rozkład	wielkości	kropel	opuszczających	
ustnik	inhalatora	oraz	wyznaczenie	mediany	
średnic	cząstek.	Badania	wykonano	na	dwóch	
rodzajach	leków,	a	ich	wyniki	potwierdziły	
wysoką	wydajność	i	jakość	inhalatorów	oraz	
to,	że	mogą	być	wykorzystywane	przy	lecze-
niu	np.:	mukowiscydozy.	
 
Produkt pomocny w walce  
z koronawirusem

	 W	czasie	epidemii	koronawirusa	„bohate-
rem”	stał	się	termometr	bezdotykowy	GESS,	
który	od	wielu	miesięcy	skutecznie	„walczy”	
na	pierwszej	linii	frontu	i	błyskawicznie	roz-
poznaje	początkowy	objaw	choroby,	jakim	
często	bywa	gorączka.	
	 Bezdotykowy	termometr	na	podczerwień	
Polskiej	Marki	GESS	charakteryzuje	niezwykle	
wysoka	precyzja	pomiaru,	której	błąd	wynosi	
zaledwie	+/-	0,2°C.	Ta	cecha	sprawia,	że	każdy	
pomiar	wykonany	przy	jego	użyciu	będzie	
dokładny	i	wiarygodny.	Termometr	pozwala	
na	odczyt	temperatury	ludzkiego	ciała	w	gra-
nicach	od	35°C	do	42°C.	Powszechnie	jest	
stosowany	w	domach	oraz	gabinetach	lekarzy	
pierwszego	kontaktu,	szpitalach	i	przychod-
niach.	Urządzenia	bezdotykowe	są	bardziej	
higieniczne,	ponieważ	nie	wymagają	kontaktu	
ze	skórą,	przez	co	ryzyko	przenoszenia	bak-
terii	i	wirusów	jest	ograniczone	do	minimum.	
Termometr	można	bez	obaw	dezynfekować,	
zgodnie	z	zaleceniami	zawartymi	w	instrukcji	
dołączonej	do	zestawu.
	 Wszystkie	produkty	zostały	zarejestro-
wane	jako	urządzenia	medyczne	w	Urzędzie	
Rejestracji	Produktów	Leczniczych,	Wyrobów	
Medycznych	i	Produktów	Biobójczych.
	 Od	wielu	lat	GESS	jest	obecny	na	mię-
dzynarodowych	 Targach	 i	 wystawach.	
Firma	Admed	uczestniczy	w	kongresach	
oraz	spotkaniach	z	kadrą	szpitalną.	Pro-
dukty	są	cenione	przez	personel	medyczny	
za	swoją	funkcjonalność	i	wytrzymałość. 

GESS jako narzędzie pracy dla lekarza 
oraz pielęgniarki 

	 Propozycja	oferty	dedykowanej	medy-
kom	obejmuje	najwyższej	jakości	stetosko-
py	o	bardzo	dużej	trwałości:	pediatryczne,	
kardiologiczne	oraz	internistyczne.	Eleganc-
kie	i	poręczne	-	zapewniają	dużą	czystość	
dźwięków.	Posiadają	wysokiej	jakości	dreny	
przewodzące,	niezwykle	trwałe	sprężyny	liry.	
Dodatkowo	są	wyposażone	w	chromowane	
głowice,	wykonane	z	najlepszego	stopu	cyn-
ku.	To	gwarantuje,	że	proponowane	przez	
producenta	narzędzia	mogą	być	wykorzy-
stywane	przez	wiele	lat	bez	awarii,	a	do	tego	
charakteryzują	się	wysokimi	parametrami	
osłuchowymi.	
	 Do	asortymentu	dedykowanego	lekarzom	
i	pielęgniarkom	zaliczyć	można	bogaty	wy-
bór	akcesoriów	medycznych.	Wśród	których	
znajdują	się	eleganckie	zestawy	młotków	
neurologicznych,	trwałe	gruszki	do	ciśnienio-
mierzy,	wytrzymałe	manometry	oraz	wiele	
specjalistycznych	modeli	mankietów	do	ci-
śnieniomierzy	-	zarówno	standardowe,	jak	
i	powiększone,	dla	dzieci	oraz	nastolatków	
(naramienne	i	udowe).	



Internet jako nowa przestrze  
dla leasingu

 – Działacie na zasadach przedstawicielstwa 
największych firm leasingowych w Polsce, jak zatem 
wygląda specyfika waszej działalności na co dzień?
	 –	Grupa	FI	Finance	Polska	specjalizuje	się	w	finanso-
waniu	samochodów	osobowych,	pojazdów	ciężarowych,	
autobusów,	maszyn	oraz	urządzeń.	Obecnie	jesteśmy	
jednym	z	największych	przedstawicielstw	najbardziej	
liczących	się	firm	leasingowych	w	Polsce.	Nasza	oferta	
jest	zróżnicowana	i	niezwykle	elastyczna.	Nie	ograni-
czamy	się	do	przedstawiania	naszym	klientom	tylko	
jednej	najlepszej	pożyczki	czy	leasingu.	
Wraz	z	propozycją	pożyczki	leasingowej	lub	leasingu	
zainteresowane	podmioty	otrzymują	korzystne	pakiety	
ubezpieczeniowe.	We	współpracy	z	firmą	Truck	Polisa	
przygotowaliśmy	unikatowy	program	ubezpieczeniowy	
nie	tylko	na	finansowane	auto,	ale	również	na	pozostałe	
pojazdy	będące	w	dyspozycji	naszych	klientów.
Ze	względu	na	duży	wolumen	zamówień	nasza	firma	
wynegocjowała	bardzo	wysokie	rabaty	na	nowe	sa-
mochody	osobowe.	Ceny	aut	dla	klientów	FI	Finance	
Polska	są	najczęściej	dużo	niższe	niż	te	standardowo	
oferowane	w	autoryzowanych	salonach.	Oferta	dotyczy	
praktycznie	wszystkich	dostępnych	w	Polsce	modeli	
pojazdów	osobowych.
 – W jaki sposób przełożyły się na jakość Państwa 
oferty ostatnie inwestycje?
	 –	Przełomowym	punktem	w	działalności	firmy	było	
zawarcie	umowy	współpracy	z	firmą	Truck	Polisa.	Rok	
2019	to	poszerzenie	oferty	o	preferencyjne	warunki	
ubezpieczenia	dla	firm	transportowych	stanowiących	
znaczną	część	naszego	portfela.	W	ostatnim	czasie	
zakończyliśmy	kilkuletnie	negocjacje	z	firmami	ubezpie-
czeniowymi	i	jako	nieliczni	w	Polsce	możemy	zaoferować	
naszym	klientom	ubezpieczeniowe	pakiety	dealerskie	na	
ciągniki	siodłowe,	samochody	ciężarowe	oraz	naczepy.	
Co	najważniejsze	nasze	stawki	są	niezależnie	od	wieku	
pojazdu	i	wypracowanych	zniżek	naszych	klientów.	Z	na-
szego	doświadczenia	wynika,	że	są	one	znacznie	niższe	
niż	te	oferowane	standardowo	na	rynku,	a	oszczędności	
klientów	sięgają	często	kilkunastu	tysięcy	złotych	w	skali	
roku.	
Nasi	klienci	posiadają	możliwość	ubezpieczenia	nie	tylko	
finansowanych	pojazdów,	ale	również	pozostałej	własnej	
floty	czy	tej	finansowanej	w	firmach	leasingowych.	
W	ubiegłym	roku	udostępniliśmy	na	stronie	truckpolisa.
pl	nasz	kalkulator	ubezpieczeniowy,	umożliwiający	
właścicielom	firm	transportowych	w	łatwy	sposób	
wyliczyć	składkę	ubezpieczenia.	Całość	trwa	około	10	
sekund	i	nie	wymaga	podawania	danych	osobowych.

	 Zakończyliśmy	negocjacje	z	siecią	dealerów	sprze-
dających	nowe	samochody	osobowe.	Ze	względu	
na	znaczny	wolumen	zamawianych	samochodów	
nasi	klienci	mogą	zamawiać	auta	za	naszym	pośred-
nictwem	otrzymując	wyższe	rabaty	niż	robiąc	to	
indywidualnie.	Działa	to	w	bardzo	prosty	sposób.	
Klienci	przesyłają	nam	konfigurację	wybranego	auta	
(każda	marka	posiada	konfigurator	na	własnej	stro-
nie	internetowej),	a	my	najpóźniej	w	ciągu	dwóch	
dni	proponujemy	cenę	za	którą	można	je	kupić	za	
naszym	pośrednictwem.	Wyszukujemy	zarówno	
samochody	dostępne	od	ręki	jak	i	na	zamówienie	
zgodnie	z	okresem	produkcji.	Auta	zawsze	odbierane	
są	bezpośrednio	od	dealera.
  – tóre wydarzenia w historii istnienia firmy 
uznaje Pan za sukces będący wynikiem realizo-
wanych działań?
	 –	Zdobycie	srebrnego	Lauru	Konsumenta	2020	
w	kategorii	najlepsza	pożyczka	leasingowa.	W	2018	
roku	nasze	działania	zostały	nagrodzone	tytułem	
Rynkowego	Lidera	Innowacji.	Nagrodę	uzyskaliśmy	
dzięki		współpracy	z	importerem	autobusów	Otokar,	
firmy	Bus	Trans	Technik	Sp.	z	o.	o.,	u	którego	wdro-
żyliśmy	fabryczny	leasing,	specjalnie	przygotowany	
pod	kątem	finansowania	autobusów.	Obecnie	program	
oferowany	jest	również	przez	dealera	autobusów	
produkowanych	na	bazie	Mercedesa	Sprintera	firmę	
ProAuto	Maciej	Król.	Obie	firmy	z	powodzeniem	od	
kilku	lat	oferują	produkty	finansowe	Grupy	FI	Finance	
Polska.	
 – W jakich kierunkach planowany jest roz-
wój firmy?
	 –	Wychodząc	naprzeciw	oczekiwaniom	rynku,	
dalszy	rozwój	naszej	firmy	widzimy	w	oferowaniu	
produktów	online.	Obecnie	trwają	zaawansowane	
prace	nad	wdrożeniem	narzędzia,	za	pomocą	którego	
klient	będzie	mógł	pobrać	ofertę	pożyczki	leasingowej	
i	leasingu	bezpośrednio	z	naszej	strony	internetowej.	
Nie	mam	tu	na	myśli	kolejnego	z	popularnych	kalku-
latorów	leasingowych,	w	których	można	wyliczyć	
przybliżoną	ratę	leasingu,	najczęściej	nie	mającej	nic	
wspólnego	z	rzeczywistością.	Założeniem	projektu	jest	
przygotowanie	wiążącej	oferty	uzależnionej	od	rodzaju	
leasingobiorcy/pożyczkobiorcy,	okresu	działalności	
oraz	finansowanego	przedmiotu.	Inną	propozycję	
skierujemy	do	firmy	kupującej	nowe	auto	z	salonu,	
inną	dla	spółki	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	
kupującej	używane	auto	z	komisu,	nie	mówiąc	już	
o	nowo	założonych	firmach	i	osobach	fizycznych.

Za pośrednictwem internetu możemy dokonywać wielu transakcji. W ostatnim czasie każda 
aktywność życia codziennego i biznesowego została poddana odpowiedniemu testowi na 
odnalezienie własnego miejsca w nowej przestrzeni. Działalność w sieci to  bezwzględny kierunek 
zmian dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Fundamentem do budowy nowej rzeczywistości 
gospodarczej może stać się polski leasing, który od lat odnosi sukcesy dzięki odpowiednim 
relacjom z klientami. Stworzony został przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców, czyli rynek 
doskonale rozumiejący zasady szybkości, pewności i otwartości w podejmowanych decyzjach. 
Dlatego też, przeniesienie obrotu finansowego przy zastosowaniu innowacyjnych technologii 
informatycznych jest przedsięwzięciem skazanym na sukces.

Każdy	z	potencjalnych	leasingobiorców	będzie	mógł	
pobrać	i	wydrukować	swoją	ofertę,	dowie	się	o	kosz-
tach	ubezpieczenia	komunikacyjnego	oraz	GAP,	a	na-
stępnie	otrzyma	listę	wymaganych	dokumentów,	jakie	
należy	przygotować	aby	starać	się	o	finansowanie.
Udostępnimy	moduł	w	którym	nasi	klienci	po	po-
braniu	oferty,	w	bardzo	intuicyjny	sposób	będą	mo-
gli	zbadać	swoją	zdolność	kredytową.	Co	ważne,	
system	poinformuje	czy	uzyskanie	finansowania	na	
warunkach	z	oferty	jest	w	ogóle	możliwe.	Algorytm	
bazuje	na	procedurach	kredytowych	dostarczonych	
przez	firmy	leasingowe	oraz	na	naszej	eksperckiej	
wiedzy	w	zakresie	analizy	finansowej.	Sprawdzenie	
zdolności	kredytowej	nie	zabierze	klientowi	więcej	
niż	15	sekund	i	nie	wymaga	podawania	swoich	da-
nych	osobowych.	Oczywiście,	w	każdym	momencie,	
można	skontaktować	się	przez	infolinię	z	jednym	
z	naszych	doradców.
 – Na czym polega konkurencyjność waszego  
leasingu?
	 –	Pożyczka	leasingowa	jest	popularnym	produk-
tem	działającym	na	zasadzie	kredytu	samochodo-
wego.	Bardzo	często	oferowana	jest	bezpośrednio	
w	komisach	samochodów	używanych	i	to	zarówno	
osobowych	jak	i	ciężarowych.	Niestety	produkty	ofe-
rowane	w	tych	miejscach	najczęściej	są	stosunkowo	
drogie.	Sprzedawcy	wykorzystując	„zauroczenie”	
nowym	autem	osłabiają	czujność	swoich	klientów	
inkasując	wysokie	prowizje	leasingowe	związane	
z	udzieleniem	pożyczki.	Zdarzają	się	również	sytuacje	
w	których	dealer	nowych	samochodów	uzależnia	rabat	
od	swojego	finansowania.	Na	koniec	okazuje	się,	że	
okazyjne	ceny	samochodu	to	jedynie	trick	stosowany	
przez	sprzedawcę.	Co	z	tego,	że	auto	kupisz	taniej,	
kiedy	za	pożyczkę	dopłacisz	jeszcze	więcej.	Warto	to	
wziąć	pod	uwagę	i	zawsze	zapytać	sprzedawcę	czy	
przy	zakupie	możliwe	jest	skorzystanie	z	własnej	
oferty	finansowania.
	 Jedną	z	najważniejszych	cech	naszej	pożyczki	
jest	jej	niska	cena.	Specjalnie	użyłem	słowa	„cena”	
ponieważ	zaciągając	pożyczkę	kupujemy	„pieniądz”	
i	tylko	od	nas	zależy	ile	zwrócimy	do	banku	czy	firmy	
leasingowej.	Przed	podpisaniem	umowy	pożyczki	
pracownicy	Grupy	FI	Finance	Polska	przesyłają	ją	
klientowi	do	wglądu	aby	dokładanie	zapoznał	się	
z	jej	warunkami.	Zawsze	wyszczególnione	są	w	niej	
wszystkie	koszty	ponoszone	przez	klienta,	a	w	szcze-
gólności	oprocentowanie	i	prowizja	na	którą	koniecz-
nie	należy	zwrócić	uwagę	przed	podpisaniem	umowy.	
Dla	wygody	naszych	klientów	umowa	podpisywana	
jest	w	siedzibie	pożyczkobiorcy	lub	innym	dogodnym	
dla	niego	miejscu.
	 Bardzo	istotną	rzeczą	w	przypadku	pożyczki	
leasingowej	jest	sposób	nabycia	pojazdu.	Mamy	tu	
kilka	możliwości	takich	jak	faktura	VAT	23 ,	często	
spotykana	faktura	VAT	marża	lub	umowa	kupna-
-sprzedaży,	gdy	auto	kupowane	jest	od	osoby	fizycznej.	
Tu	najczęściej	pojawia	się	kłopot.	Większość	firm	
leasingowych	nie	akceptuje	faktur	VAT	marża,	nie	
mówiąc	już	o	finansowaniu	zakupu	od	osoby	fizycznej.	
W	takich	firmach	klient	„na	wejściu”	dostaje	decyzję	
negatywną,	nawet	gdy	jest	stałym	klientem.	Nasza	
firma	posiada	przynajmniej	kilka	rozwiązań	na	każdy	
z	przytoczonych	przypadków	i	to	niezależnie	czy	
o	pożyczkę	ubiega	się	firma,	osoba	fizyczna	niepro-
wadząca	działalności	gospodarczej	czy	spółka	prawa	
handlowego.	Dość	dużym	zaskoczeniem	dla	części	
klientów,	szczególnie	w	branży	transportowej,	jest	
przymus	wpłaty	podatku	VAT	jako	udziału	własnego.	
Wiąże	się	to	koniecznością	wpłaty	przynajmniej	23 	
wartości	pojazdu	jeszcze	przed	podpisaniem	umowy	
pożyczki,	co	dla	wielu	klientów	jest	nieosiągalne.	
Niektóre	firmy	przesuwają	tzw.	płatność	Vatowską	
zwiększając	adekwatnie	drugą	lub	trzecią	ratę	pożycz-
ki.	Takie	rozwiązanie	najczęściej	negatywnie	wpływa	
na	płynność	przedsiębiorcy	który	musi	wycofywać	
środki	z	działalności	w	momencie,	gdy	pojazd	nie	
zaczął	jeszcze	zarabiać.	Szczęśliwie	nasi	klienci	nie	
mają	tego	problemu.	Finansujemy	pojazdy	o	wartości	
do	100	000	zł	bez	jakiegokolwiek	udziału	własnego	

nawet	na	8	lat.	Takie	rozwiązanie	pozwala	na	mak-
symalne	obniżenie	raty	bez	angażowania	własnych	
środków	finansowych.	Co	więcej,	z	niskim	udziałem	
własnym	sfinansujemy	również	nowozałożone	firmy	
mające	kłopoty	z	uzyskaniem	środków	finansowych	
na	rynkowych	warunkach.
	 Często	spotykamy	się	ze	stwierdzeniem:	Nigdy	nie	
miałem	AC,	po	co	mi	ono	teraz 	Dlaczego	wymagacie	
ode	mnie	cesji	z	polisy 	Otóż	nie.	Sfinansujemy	twoje	
auto	bez	konieczności	zawierania	ubezpieczenia	AC,	
jak	również	bez	wpisu	przewłaszczenia		w	dowodzie	
rejestracyjnym	auta.	Takie	rozwiązanie	pozwala	na	
ograniczenie	kosztów	pożyczki	oraz	uniknięcia	nie-
potrzebnych	formalności	związanych	z	usuwaniem	
wpisu	przewłaszczenia	po	spłacie	pożyczki.
Jesteśmy	w	stanie	sfinansować	praktycznie	każdy	
pojazd	bez	względu	na	wiek	czy	pochodzenie.	Nasza	
oferta	nie	ogranicza	się	do	standardowych	rozwią-
zań.	Posiadamy	rozwiązania	dla	startupów,	firm	ze	
słabymi	wynikami	finansowymi	czy	spółek	z	kapita-
łem	zagranicznym.
 – atwo można zauważyć, że polityka jako-
ści firmy oparta jest na założeniach w formie 
drogowskazu do właściwej drogi postępowa-
nia i zachowania płynności finansowej, a przy 
tym zapewnienia ciągłości działania biznesu 
 Państwa klientów.
	 –	Dobre	warunki	i	elastyczność	to	nie	wszystko.	
Nasi	klienci	po	podpisaniu	umowy	nie	są	zostawiani	
sami	sobie,	jak	to	zwykle	bywa	po	podpisaniu	umowy	
pożyczki	w	salonie	lub	komisie.	FI	Finance	Polska	ofe-
ruje	stałą	obsługę	przez	cały	okres	spłat.	Nasi	klienci	
nie	są	skazani	na	załatwianie	spraw	przez	bankowe	
infolinie.	Kontaktują	się	bezpośrednio	z	nami,	a	my	
wyjaśniamy	sprawę	i	przygotowujemy	stosowne	
pisma,	które	należy	wysłać	do	firmy	finansującej.
Bardzo	istotnym	kosztem	leasingu	i	pożyczki	leasin-
gowej	jest	ubezpieczenie	pojazdu.	W	pierwszym	roku	
finansowania	składka	ubezpieczenia	najczęściej	jest	
niska	i	dopiero	przy	wznowieniu	polisy	klienci	orien-
tują	się,	że	składka	ubezpieczeniowa	wzrasta,	pomimo	
utraty	wartości	finansowanego	pojazdu.	Dlatego	
nasz	back	office	zawsze	kontaktuje	się	z	klientem	
na	miesiąc	przed	wygaśnięciem	polisy	i	proponuje	
nasze,	negocjowane	składki	na	kolejny	rok.	I	to	klient	
decyduje,	czy	kontynuuje	obecną	polisę	czy	korzysta	
z	naszej	oferty	wznowieniowej.
 – Analizując ostatnie zdarzenia stanowiące 
ogromne zagrożenie dla funkcjonowania przed-
siębiorców w Polsce. graniczenia wykonywania 
określonych działalności, niekorzystne odczyty 
wska ników rynkowych wprowadzają przedsię-
biorców w niełatwy czas w prowadzeniu dzia-
łalności. Czy znajdzie Pan kilka słów wsparcia 
dla firm?
	 –	Firmę	FI	Finance	Polska	cechuje	wysoka	kul-
tura	organizacyjna.	Wiedza	i	doświadczenie	naszej	
kadry	to	ważne	lecz	nie	jedyne,	co	wpłynęło	na	
dzisiejszą	pozycję	firmy.	To,	co	osiągnęliśmy	możliwe	
było	dzięki	wyjątkowemu	zaangażowaniu	każdego	
z	członków	naszego	zespołu.	Jesteśmy	zgraną,	nie-
samowitą	ekipą.	I	życzę	każdemu	przedsiębiorcy	
żeby	właśnie	teraz	dostrzegł	potencjał	wśród	swoich	
pracowników.	To	jest	ten	czas.
	 Nasza	firma	powstała	w	kwietniu	2013	roku	jako	
jednoosobowa	działalność	gospodarcza	z	siedzibą	
w	Warszawie.	Szybko	rozwinęła	się	poszerzając	
działalność	o	placówki	w	Katowicach,	Radomiu,	
Białej	Podlaskiej	czy	Bielsko-Białej.	Obecnie	posia-
damy	ponad	10	przedstawicielstw	na	terenie	całej	
Polski,	a	ich	liczba	stale	rośnie.	Docelowo	planujemy	
minimum	dwa	przedstawicielstwa	w	każdym	z	wo-
jewództwie.
 – Dziękuję za rozmowę.

Obecnie, mimo epidemii koronawirusa zarząd 
spółki podjął decyzję o dalszym rozwoju sieci 
sprzedaży i rozpoczęciu rekrutacji osób zdecydo-
wanych na poprowadzenie niezależnej placówki 
FI Finance Polska

Rozmowa z Pawłem Makarewiczem, Dyrektorem Zarządzającym Grupą FI Finance Polska Sp. z o. o. 
o rosnącej popularności pożyczek leasingowych i sposobach sfinansowania inwestycji również za 

pomocą platformy internetowej.


