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STRONY RYNKU
OPINIA EKSPERTA Joanna Szremska, 
Dyrektor Personalny Spółek Kronospan 
w Polsce, wiodącego producenta wysokiej 
jakości materiałów drewnopochodnych. 

	 Od	ponad	20	lat	obserwuję	zmiany	na	rynku	
pracy	i	zauważam,	że	dzisiaj	wracamy	do	wartości,	
które	podzielają	zarówno	pracodawcy	jak	i	pracow-
nicy.	Zdajemy	sobie	sprawę,	że	firma	nie	istnieje	bez	
pracowników,	a	pracownik	bez	firmy.	Epidemia,	
która	tak	wstrząsnęła	naszym	światem	nie	tylko	
zawodowym,	ale	i	prywatnym,	uświadomiła	nam	
to,	w	wielu	wypadkach	bardzo	boleśnie.	Od	kilku	
miesięcy	obserwujemy,	jak	szybko	świat	się	zmienia.	
Doceniamy	firmy,	które	tak	jak	Kronospan,	rozwijają	
się	w	sposób	zrównoważony	i	odpowiedzialny.	
Inwestują	w	technologie	przyjazne	środowisku.	
Produkują,	wykorzystując	surowiec	z	recyklingu.	
Inwestują	w	edukację	pracowników	i	rozwój	lokalnej	
społeczności.	
	 Jesteśmy	połączeni	z	lokalną	społecznością	
miast,	w	których	mamy	zakłady.	To	nie	tylko	nasi	
pracownicy,	kooperanci,	ale	przede	wszystkim	tu	
są	nasze	rodziny	i	nasz	dom.	To	tu	kierowaliśmy	
wsparcie	w	czasie	epidemii.	Za	działania	na	rzecz	
walki	z	SARS-COV-2	uhonorowano	nas	tytułem	
Ambasador	Meblarstwa	w	kategorii	Społeczna	
Odpowiedzialność	Biznesu.	Doceniono	nas	również	
tytułem	Ambasadora	Polskiej	Przedsiębiorczości	
oraz	Fabryki	Roku	2019.	Kapituła	XII	edycji	ogól-

To ludzie tworzą 
przyszłość

nopolskiego	konkursu	Top	Builder	przyznała	firmie	
nagrodę	za	innowacyjny	system	ochrony	powietrza	
UTWS	z	elektrofiltrem	w	kategorii:	Innowacja	roku.	
	 To	w	lokalnych	społecznościach	tworzymy	
i	wspieramy	działania,	które	je	rozwijają.	Zakła-
damy	i	prowadzimy	klasy	patronackie,	fundując	
uczniom	stypendia	i	staże,	parki	maszynowe	dla	
szkół.	W	2016	roku	dzięki	naszej	wspólnej	inicja-
tywnie	w	Szczecinku	powstała	filia	Politechniki	
Koszalińskiej,	która	kształci	na	kierunku	Inżynieria	
i	Automatyzacja	w	Przemyśle	Drzewnym.	Najlep-
szym	studentom	Kronospan	funduje	stypendia,	
mają	również	możliwość	zatrudnienia	w	jednym	
z	ponad	40	naszych	zakładów	na	świecie.	Inwe-
stujemy	w	przyszłość,	która	zaczyna	się	dzisiaj. 
To	nasz	obowiązek	jako	solidnego	i	odpowiedzial-
nego	pracodawcy.	Inwestujemy	w	ludzi,	bo	to	oni	
tworzą	dla	nas	przyszłość.	

	 Anna	Warecka,	Dyrektor	HR:	–	Na czas pandemii 
Zarząd postawił sobie dwa cele: zapewnienie bezpie-
czeństwa pracowników i zachowanie płynności funk-
cjonowania. Podjęliśmy działania chroniące zdrowie, 
ale zadbaliśmy też o komfort emocjonalny poszerzając 
pakiet medyczny o konsultacje psychologiczne. Firmy 
tną wydatki, obniżają wynagrodzenia, a nawet redukują 
zatrudnienie. Jesteśmy jedną z nielicznych firm, która 
w tym ciężkim okresie zdecydowała się dokonać prze-
glądu wynagrodzeń pod kątem podwyżek. Dzięki temu, 
że mamy solidnych pracowników klienci nam ufają 

i wracają do nas. Jesteśmy dumni z zespołu Onninen. 
Przechodzimy ten trudny czas odważnie i razem.
 Natalia	Potapova,	specjalista	ds.	danych	pro-
duktowych: – Onninen zaczynał od małego interesu 
rodzinnego. Dziś jest międzynarodowym graczem 
i zatrudnia ponad 3 tys. osób. Dla Onninen najważniejsi 
byli i pozostają ludzie, co można odczuć nie tylko przy 
rozmowach rozwojowych, ale przez cały rok. Firma 
oferuje programy sportowe i językowe, ubezpieczenie 
medyczne i indywidualne podejście do personelu. Model 
pracy jest dostosowywany do zmieniających się warun-
ków. Mamy poczucie bezpieczeństwa i pewnie patrzymy 
w przyszłość. Jesteśmy wdzięczni za to Onninen!
	 Marek	Bińczak,	PH:	– Wraz z pandemią pojawiło 
się wiele niewiadomych. Firmy były zmuszone do 
redukcji etatów, a nawet do zamknięcia działalno-
ści. Nasza organizacja od początku walczyła, aby 
utrzymać stan zatrudnienia. Myślę, że nasza pozycja 
na rynku jeszcze bardziej się umocniła. Nie jest dla 
mnie zaskoczeniem, że firma dostała tytuł Solidnego 
Pracodawcy 2020. Jest to potwierdzenie, że nie mu-
szę się bać o swoje stanowisko. Daje mi to komfort 
psychiczny, który nie każdy ma w tym zwariowanym 
roku. Pracuję w stabilnej firmie i póki co nigdzie się 
nie wybieram.

Pewnie patrzymy w przyszłość
Firma Onninen jest liderem w sprzedaży materiałów instalacyjnych.  
Od ponad 100 lat łączy profesjonalistów wielu branż technicznych.  
We wrześniu otrzymała tytuł Solidnego Pracodawcy, co zbiega się  
z 25-leciem działalności spółki w Polsce. Za sukcesem firmy zawsze 
stoją ludzie – zaangażowani, profesjonalni i pełni pasji, którzy najbardziej 
skuteczni są kiedy wspiera ich solidny pracodawca. Co to znaczy  
w praktyce, szczególnie w dobie pandemii COVID-19?  
Zapytaliśmy o to pracowników Onninen.

	 Oferujemy	kompleksowe	usługi	IT	–	od	rozwoju	
poprzez	zarządzanie	i	utrzymanie	działania	systemów	
–	przeznaczone	dla	zróżnicowanej	grupy	klientów.	
Współpracujemy	między	innymi	z	dużymi	i	średnimi	
przedsiębiorstwami	z	różnych	branż	sektora	publicznego	
i	prywatnego,	działającymi	w	regionie	Europy	Północnej.	 
Na	przestrzeni	lat	zawsze	byliśmy	wierni	naszym	
wartościom	 i	nigdy	nie	 sprzeniewierzyliśmy	się	
zasadom,	 które	 są	 fundamentem	 naszej	 firmy. 

Filozofia odpowiedzialności

	 Działając	w	poczuciu	odpowiedzialności	za	powo-
dzenie	przedsięwzięć	naszych	klientów	dbamy	o	cią-
głą	dostępność	wysokiej	jakości	usług	IT,	terminowe	
realizacje	i	zgodność	z	ustalonym	budżetem.	W	trosce	
o	rozwój	zawodowy	i	sukcesy	naszych	pracowników	
umożliwiamy	im	doskonalenie	talentów	i	wybór	moż-
liwie	najlepszej	ścieżki	kariery.	Dzięki	naszej	filozofii	
staliśmy	się	najbardziej	efektywną	firmą	informatyczną	
na	rynku	duńskim.
 
Strategia biznesowa
	 Netcompany	to	firma	profesjonalna,	prężnie	rozwi-
jająca	się	i	elastyczna.	Szerokie	spektrum	kompetencji	
naszego	zespołu,	odpowiednie	metody	pracy	i	znajomość	
technologii	sprawiają,	że	nasze	rozwiązania	są	rzetelne	
i	trafne	pod	względem	technicznym,	wpisują	się	w	wizję	
organizacji	i	przynoszą	oczekiwane	wyniki	ekonomiczne. 

Wiedza i profesjonalizm

Relacje z klientem 

	 Wierzymy	w	ścisłą	współpracę	z	klientem,	aby	
móc	nadać	naszym	rozwiązaniom	najwyższą	jakość	
i	wartość	użytkową.	Nie	pracujemy	„dla”,	lecz	„z”	
klientem	i	stajemy	się	częścią	jego	zespołu.	Net-
company	to	wysokiej	klasy	specjaliści	o	szerokich	
horyzontach	i	wysokim	poczuciu	odpowiedzialności,	
którzy	za	każdym	razem	realizują	powierzone	im	za-
dania	na	najwyższym	poziomie,	dbając	jednocześnie	
o	to,	aby	współpraca	z	nami	była	dla	klienta	przy-
jemnością.
 
Kultura i wartości
	 Kluczem	do	utrzymania	pozycji	Netcompany	
jako	najlepszej	i	najszybciej	rozwijającej	się	firmy	
konsultingowej	w	branży	IT	jest	nasz	zespół.	Dlatego	
przyjęliśmy	taki	model	biznesowy,	w	którym	nasi	
pracownicy	mogą	nieustannie	podnosić	swoje	kwa-
lifikacje,	aby	być	najlepszymi	specjalistami	w	branży.	
Rozwój	zawodowy	naszych	pracowników	jest	dla	
nas	równie	ważny	jak	dla	nich	samych.
 
Kultura i wartości

	 W	Netcompany	każdy	nasz	pracownik	jest	objęty	
programem	mentorskim	oraz	realizuje	szereg	róż-
norodnych	szkoleń	w	ramach	Netcompany	Academy.	
Zatrudniamy	osoby	z	wyksztalceniem	wyższym	IT	
lub	kierunków	pokrewnych.	Naszym	atutem	jest	
inwestowanie	w	rozwój	pracowników	nie	tylko	
w	zakresie	biznesowym,	ale	również	na	innych	
polach	poprzez	kluby	zainteresowań	After	Dark.

Firma Netcompany powstała w 2000 roku, a nasza siedziba główna 
znajduje się w Kopenhadze. Dziś jesteśmy międzynarodową firmą 
zatrudniającą prawie 3000 pracowników w 6 krajach. Netcompany 
świadczy usługi informatyczne i realizuje strategiczne projekty IT  
o znaczeniu krytycznym, które przyspieszają cyfrową transformację 
przedsiębiorstw. Wśród oferowanych przez nas rozwiązań można 
znaleźć między innymi platformy cyfrowe, systemy podstawowe 
oraz usługi w zakresie zarządzania i utrzymania infrastruktury 
informatycznej.



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	dystry-
butor	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,	zoba-
czymy	słowa:	„innowacja”	czy	„najskuteczniejszy”.	
Gdzie	zatem	szukać	ratunku?	Z	pomocą	oczywiście	
przychodzi	niezastąpiony	przewodnik.	Jego	imię	to	

Odkrycie	Roku,	a	dokładnie	Laur	Klienta/Konsu-
menta	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



Doświadczenie źródłem sukcesu
Rozmowa z Dyrektorem Generalnym 

Elis Textile Service Sp. z o.o. 
Włodzimierzem Kwiatkowskim

 – Po raz kolejny otrzymujecie Państwo tytuł  
Solidnego Pracodawcy Roku. Zacznijmy od wyja-
śnienia – dlaczego warto być dobrym pracodawcą?
	 –	Kolejny	tytuł	Solidnego	Pracodawcy	Roku,	który	
otrzymaliśmy	oznacza,	że	konsekwentne	działanie	zgodne	
z	wyznaczonymi	wartościami	to	przyszłość.	Wiemy,	że	
firmę	stanowią	pracownicy.	Od	lat	cieszymy	się	pozycją	
lidera	rynku,	co	jest	dla	nas	najlepszym	potwierdzeniem	
słuszności	wyznaczonego	kierunku	i	podejmowanych	
decyzji.	Dobry	pracodawca	to	taki,	który	umie	sprawić,	
że	pracownicy	wykonują	swoją	pracę	na	najwyższym	
poziomie.	Do	tego	niezbędna	jest	stabilna	i	pewna	pozycja	
firmy,	bo	to	ona	decyduje	o	warunkach	i	bezpieczeństwie	
zatrudnienia.	Równie	ważna	jest	atmosfera.	Pokazujemy	
pracownikom,	że	ich	szanujemy	i	obdarzamy	zaufaniem.	
Dbamy	o	regularny	kontakt	z	pracownikami	oraz	dzieli-
my	się	informacjami	na	temat	podejmowanych	decyzji	
i	działań.
 – Firma konsekwentnie wyznacza kolejne cele 
rozwojowe. Jakie są najważniejsze projekty realizo-
wane przez firmę i jej dotychczasowe osiągnięcia?
	 –	Z	powodu	spowolnienia	gospodarki	w	2020	r.	nie	
wykonamy	w	pełni	założonych	celów	biznesowych,	
jednak	w	dalszym	ciągu	realizujemy	projekty	rozwojowe.	
Kontynuujemy	rozbudowę	zakładu	pod	Wrocławiem	
i	budowę	nowego	Magazynu	Centralnego,	który	będzie	
obsługiwał	spółki	z	naszej	grupy	w	Europie	Centralnej	
i	Północnej.	Część	projektów	rozwojowych,	została	przesu-
nięta	na	przyszły	rok.	Rozwijamy	kolekcje	odzieży	roboczej	
i	ochronnej	jak	również	wprowadziliśmy	do	oferty	nowe	
produkty	np.	lampy	owadobójcze	czy	maty	wejściowe	
nasączane	środkiem	bakteriobójczym.	Pomimo	pandemii	
jesteśmy	zadowoleni	z	osiąganych	w	tym	roku	wyników	
biznesowych.	Dzięki	zaangażowaniu	i	motywacji	naszych	
pracowników	bardzo	szybko	nadrabiamy	zaległości	
spowodowane	okresowym	zamknięciem	części	naszych	
klientów.	
 – Pandemia dla wszystkich była ogromnym 
zaskoczeniem, część firm odnalazła się w nowej 
rzeczywistości bardzo szybko – jak wyglądało to 
w Państwa przypadku?
	 –	Elis	Textile	Service	Sp.	z	o.o.	świadczy	usługi	na	rzecz	
przedsiębiorstw	z	wielu	branż.	Między	innymi	od	naszych	
dostaw	zależy	ciągłość	procesu	produkcji	naszych	klien-
tów.	Mając	świadomość	tej	odpowiedzialności,	zareago-
waliśmy	błyskawicznie,	co	okazało	się	bardzo	skuteczne	
i	umożliwiło	realizację	dostaw	na	dotychczasowym,	

bardzo	wysokim	poziomie.	Czas	pandemii	mobilizował	
nas	np.	do	uruchomienia	platformy	e-learningowej.	Sukce-
sywnie	dostarczamy	informacje	na	temat	sytuacji	w	firmie,	
organizujemy	webinaria	i	szkolenia	prowadzone	przez	
pracowników	oraz	specjalistów	z	zewnątrz.	Pandemia	
pokazała,	że	jesteśmy	firmą	stabilną,	dobrze	zarządzaną	
i	przygotowaną	na	różne	scenariusze	rynkowe.
 – Czy w związku z pojawieniem się pandemii 
myśleli Państwo o jakichś zmianach, czy sytuacja 
pokazała, że byliście Państwo bardzo dobrze przy-
gotowani na nieprzewidziane?
	 –	Myślę,	że	żaden	pracodawca	nie	był	bardzo	dobrze	
przygotowany	na	zaistniałą	sytuację,	gdyż	dla	wszyst-
kich	stanowiła	ona	zaskoczenie.	W	Elis	natychmiastowo	
wprowadziliśmy	restrykcyjne	zasady	pracy	w	naszych	
zakładach	umożliwiające	ich	funkcjonowanie	w	czasie	
pandemii.	Skupiliśmy	się	na	dwóch	obszarach	–	zapewnie-
niu	bezpieczeństwa	naszym	pracownikom,	a	także	zapew-
nieniu	bezpieczeństwa	procesu	produkcji.	Prowadzimy	
codzienny	pomiar	temperatury	osób	przebywających	
w	zakładach,	zapewniliśmy	naszym	pracownikom	żele	
antybakteryjne,	maseczki	i	rękawiczki.	Regularnie	dezyn-
fekujemy	klamki,	drzwi,	stoły,	krzesła,	bramy,	włączniki,	
a	także	samochody,	miejsca	składowania	odzieży,	stoły,	
pralnice,	wózki	transportowe.	Ponadto,	odseparowaliśmy	
od	siebie	pracowników	poszczególnych	zmian	i	linii	
produkcyjnych,	wprowadziliśmy	nakaz	utrzymywania	
bezpiecznego	dystansu.	Bardzo	ważna	jest	dla	nas	polityka	
informacyjna.	W	czasie	pandemii	regularnie	organizowali-
śmy	telekonferencje	i	spotkania	on-line,	to	spowodowało,	
że	pracownicy	czuli	się	ważni	i	mogli	na	bieżąco	śledzić	
sytuację	w	firmie	oraz	podejmowane	działania.
 – Jak zatem będzie wyglądać najbliższy rok dla 
Państwa firmy?
	 –	W	mojej	ocenie	czas	pandemii	postawił	przed	nami	
nowe	wyzwania,	ale	przede	wszystkim	pokazał	jak	ważne	
są	w	firmie	dwie	rzeczy:	dobra	kondycja	przedsiębiorstwa	
oraz	komunikacja	z	pracownikami.	Obie	te	rzeczy	są	dla	
nas	bardzo	istotne	teraz	i	tak	pozostanie	w	przyszłości.	
Zakładamy,	że	najbliższy	rok	będzie	dla	nas	wymagający,	
jednak	niezmiennie	będziemy	działać	zgodnie	z	naszymi	
wartościami,	tj.	szacunkiem	do	innych,	odpowiedzialno-
ścią	czy	uczciwością.	Pragniemy	pozostać	firmą,	w	której	
pracownicy	chcą	pracować	i	się	rozwijać.	

elis.com

Nowoczesna firma to nie tylko innowacyjne rozwiązania i technologie. 
Duże przedsiębiorstwa wyznaczają trendy dla całej branży, dlatego 
ważne jest, aby podejmowały świadome decyzje w procesie produkcji 
i wsparcia społeczności. Ekologia, pomoc dla biznesu i wspólnoty 
oraz edukacja najmłodszych to obszary, w których marki posiadające 
wpływ na rynku powinny prężnie działać. Czołowy producent systemów 
aluminiowych ALUPROF jest częścią tej ważnej zmiany.

	 ALUPROF	SA	to	producent	systemów	okienno-
-drzwiowych,	bramowych	i	roletowych	wykonanych	
z	wysokiej	jakości	aluminium.	Swoje	działania	przeniósł	
również	za	granicę,	co	sprawiło,	że	jest	jednym	z	liderów	
branży	europejskiej.	Podczas	procesu	projektowania	
i	tworzenia	nowych	rozwiązań	marka	stawia	na	rozwój	
nie	tylko	swoich	produktów,	ale	również	swojej	kadry	
i	społeczności,	która	ją	otacza.	To	dzięki	kompleksowej	
i	przemyślanej	współpracy	produkty	mogą	zapewnić	
komfort	i	bezpieczeństwo	we	wznoszonych	obiektach.	
ALUPROF	chce	działać	świadomie,	dlatego	stawia	na	
ekologiczne	i	innowacyjne	rozwiązania,	które	tworzą	
zdrowy	klimat	przez	cały	proces	eksploatacji	budynku.	
Oprócz	modernizacji	linii	produktowej,	marka	wyzna-
cza	trendy,	biorąc	udział	w	inicjatywach	pomagających	
w	rozwoju	zespołu.	Czołowym	założeniem	firmy	jest	
wsparcie	ludzi,	którzy	ją	tworzą	–	od	pracowników	po	
architektów	używających	ich	systemów.	
	 Liderzy	branży,	oprócz	wyznaczania	 trendów	
produkcyjnych	powinni	również	wspierać	mniejsze	
przedsiębiorstwa	oraz	rynek	krajowy.	Świadomy	wybór	
wysokiej	jakości	rozwiązań,	z	którymi	pracujemy,	wpływa	
wzrostowo	na	polską	gospodarkę.	Aby	zachęcić	do	się-
gania	po	rodzime	materiały,	ALUPROF	zaangażował	się	
w	rządową	akcję	„Kupuj	świadomie	–	wybieraj	PRODUKT	
POLSKI”.	W	celu	rozprzestrzenienia	akcji	w	Internecie	
została	stworzona	seria	infografik	oraz	dedykowanych	
materiałów	na	portalach	społecznościowych	marki.	
	 Firma	to	nie	tylko	technologia	i	innowacje,	ale	również	
ludzie,	którzy	ją	tworzą.	ALUPROF	stawia	na	rozwój	nie	
tylko	swój,	ale	również	swoich	klientów,	dlatego	udo-
stępnił	w	pełni	zdigitalizowaną	platformę	Alu-Digital.	
Firmy,	które	produkują	konstrukcje	z	użyciem	rozwiązań	
marki,	uzyskały	dostęp	do	pełnego	katalogu	rozwiązań	
oraz	bazy	materiałów	dodatkowych,	szkoleniowych	
i	instruktażowych.	Przez	cały	proces	wdrażania	nowej	
technologii	partnerzy	mogli	liczyć	również	na	wsparcie	
techniczne	i	pomoc	od	specjalistów	ALUPROF.	Alu-Digital	
jest	częścią	polityki	zrównoważonego	rozwoju	firmy	
oraz	dążenia	do	ekologizacji	branży.	Pełna	digitalizacja	
bazy	danych	pozwoliła	na	rezygnację	z	drukowanych	
wersji	katalogu,	a	firmy	korzystające	z	systemu	otrzy-

mały	nowoczesne	komputery	z	oprogramowaniem	
do	jego	obsługi.	ALUPROF	realizuje	ideę	Społecznej	
Odpowiedzialności	Biznesu.	Jako	świadoma	firma	po-
dejmuje	działania,	które	pomagają	otaczającej	ją	społecz-
ności.	Marka	wspiera	działalność	Fundacji	Grupa	Kęty	 
Dzieciom	Podbeskidzia.	Organizacja	obejmuje	patro-
natem	podopiecznych	domów	dziecka	i	placówek	wy-
chowawczych,	organizując	im	dostęp	do	wykształcenia	
i	stworzenia	podstawy	do	dobrego	startu	w	dorosłe	życie.	
Daje	również	możliwość	zdobywania	doświadczenia	
zawodowego,	a	po	opuszczeniu	ośrodków	pomaga	w	zna-
lezieniu	pracy	i	usamodzielnieniu	się.	Fundacja	stworzyła	
program	rozwoju	przez	sport	oraz	zajęcia	artystyczne	„S	
jak	Sztuka”.	Od	początku	istnienia	przyświeca	jej	hasło	
„Na	lepszy	start”,	gdyż	każde	dziecko	zasługuje	na	równe	
szanse	w	życiu.
	 2020	r.	jest	niewątpliwie	rokiem	pełnym	wyzwań.	
ALUPROF	jako	świadoma	marka	chce	zapewnić	bezpie-
czeństwo	swoim	pracownikom,	zaopatrując	wszystkie	
placówki	w	przyłbice,	maseczki	oraz	potrzebne	środki	
bezpieczeństwa.	Ważne	jest	również	okazanie	wsparcia	
dla	prawdziwych	bohaterów	na	pierwszej	linii	frontu,	
czyli	pracowników	medycznych.	Goleszowski	oddział	
firmy	zajął	się	produkcją	i	dystrybucją	przyłbic,	któ-
re	dotarły	między	innymi	do	Caritas	Diecezji	Bielsko- 
Żywieckiej.	ALUPROF	dofinansował	również	szpitale	
na	terenie	Bielska-Białej.	Po	200	tys.	złotych	otrzymały	
szpital	zakaźny	w	Tychach	i	bielskie	pogotowie	ratunkowe,	
a	bezpośrednie	wsparcie	od	firmy	zostało	przekazane	
do	szpitala	wojewódzkiego	i	pediatrycznego	w	Bielsku-
-Białej,	szpitala	wojewódzkiego	w	Opolu,	powiatowego	
w	Chrzanowie	oraz	Publicznego	Szpitala	Klinicznego	nr	2	
w	Szczecinie.	Przekazane	pomoce	umożliwiły	zakup	po-
trzebnego	sprzętu	i	środków	do	zapewnienia	bezpieczeń-
stwa	pacjentów	i	pracowników	placówek	medycznych.
Społeczna	Odpowiedzialność	Biznesu	to	dewiza,	która	
przyświeca	firmie	ALUPROF	na	każdym	poziomie	jej	
działalności.	Od	produkcji	po	społeczne	inicjatywy	spółka	
chce	świadomie	wpływać	na	społeczność,	która	ją	tworzy.	
Obok	tworzenia	trendsetterskich	innowacji,	producent	
przede	wszystkim	daje	przykład	całej	branży,	jak	powinno	
wyglądać	budowanie	świadomej	marki.	

Odpowiedzialny biznes
Czujesz się solidnym pracodawcą?  

Uważasz, że firma, w której pracujesz 

zasługuje na ten prestiżowy tytuł?  

 

Zgłoś się do nas!  

 

tel. (32) 413-07-31

kom. 736-343-470

e-mail: t.dej@solidnypracodawca.pl

www.solidnypracodawca.pl

 – Mówi się, że firma to ludzie. Jak trudno jest dziś 
znaleźć odpowiedniego pracownika i jak Państwo 
podchodzicie do tego tematu?
	 –	W	naszym	przypadku	możemy	z	całą	pewnością	
potwierdzić,	że	firma	to	ludzie.	Obecnie	zatrudniamy	
około	70	000	osób,	które	tworzą	nasze	zespoły	w	całej	
Polsce.	Bieżący	rok	na	pewno	zweryfikował	podejście	
firm	do	rekrutacji	oraz	postawił	wiele	wyzwań	zarówno	
przed	organizacjami	jak	i	kandydatami.	Zdajemy	sobie	
sprawę	jak	ważny	jest	candidate	experience	w	procesie	
rekrutacji	i	jak	wiele	może	wnieść	do	firmy	odpowied-
nio	dobrany	członek	zespołu.	W	naszym	przypadku	
sytuacja	jest	o	tyle	skomplikowana,	że	rekrutujemy	
do	trzech	środowisk	–	sklepów,	centr	dystrybucyjnych	
i	biur,	co	powoduje,	że	aplikują	do	nas	osoby	o	różnym	
doświadczeniu,	wymaganiach	oraz	oczekiwaniach.	
Wychodząc	naprzeciw	tym	wyzwaniom,	ujednolica-
my	nasze	procesy,	oferując	kierownikom	zespołów	
dedykowane	szkolenia,	które	pomogą	im	lepiej	poznać	
i	zrozumieć	dobre	praktyki	i	standardy	rekrutacyjne.	
Chcemy,	aby	osoby	kandydujące	do	Biedronki	miały	
poczucie,	że	wszystkie	procesy	są	spójne	oraz	chciały	
polecać	naszą	firmę	swoim	znajomym.	
 – W jaki sposób dbacie Państwo o rozwój swoich 
pracowników? 
	 –	Przede	wszystkim	dajemy	pracownikom	rów-
ne	szanse	na	rozwój.	Retail	to	bardzo	dynamiczne	
środowisko,	a	to	powoduje,	że	nasi	pracownicy	mają	
szerokie	możliwości	awansu	–	dla	każdego	oferujemy	
dedykowany	pakiet	szkoleń,	w	zależności	od	miejsca	
i	działu	w	jakim	pracuje.	Tym	sposobem,	mamy	przygo-
towane	programy	rozwojowe	zgodne	ze	ścieżką	kariery	
pracownika.	Większość	szkoleń	dedykowanych	naszym	
pracownikom	układają	oraz	prowadzą	nasi	trenerzy	
wewnętrzni,	którzy	od	wielu	lat	pracują	w	Biedronce	
i	dobrze	znają	firmę.	To	olbrzymia	wartość	dodana,	
ponieważ	dzięki	temu	wiemy,	że	są	oni	w	stanie	prze-
prowadzić	warsztat	behawioralny	z	uwzględnieniem	
rzeczywistych	potrzeb	pracowników.	Kadra	mene-
dżerska	objęta	jest	cyklem	szkoleń	mających	na	celu	

Dobry biznes tworzą ludzie
wzmacnianie	ich	przywództwa	oraz	odnajdowania	się	
w	świecie	VUCA.	W	tym	roku	uruchomiliśmy	platformę	
edukacyjną	dla	naszych	pracowników	–	EduAkcję,	
dzięki	której	mogą	oni	odbyć	kursy	w	formie	e-lear-
ningowej.	W	ramach	inicjatywy	oddolnej	pracowników	
utworzyliśmy	również	projekt	Spokojna	Głowa,	który	
polega	na	udostępnianiu	materiałów	dotyczących	
zdrowego	trybu	życia	oraz	wsparcia	psychicznego.	
To	ważny	krok,	nie	tyle	w	kierunku	rozwoju	członków	
naszego	zespołu,	co	pomocy	im	w	tym	trudnym	czasie.
 – W jaki sposób sytuacja epidemiologiczna  
w Polsce zmieniła Państwa system pracy?
	 –	Nasze	decyzje	muszą	być	szybkie	i	odpowia-
dać	na	rządowe	rozporządzenia	oraz	oczekiwania	
naszych	klientów.	Tym	samym	od	marca	wydłu-
żyliśmy	godziny	pracy	sklepów	w	celu	zwiększe-
nia	komfortu	i	bezpieczeństwa	naszych	klientów	
podczas	robienia	zakupów.	W	pierwszej	fali	pan-
demii	w	godzinach	od	10	do	12	zakupy	w	na-
szych	sklepach	mogli	robić	tylko	seniorzy	–	jak	
widać,	część	z	tych	zmian	powróciła	i	sklepy	sieci	 
Biedronka	są	ponownie	dłużej	czynne,	a	osoby	
starsze	mają	specjalnie	wyznaczone	godziny	do	
robienia	zakupów.	W	biurach	pracujemy	rotacyj-
nie	w	zespołach,	więc	część	osób	pracuje	zdalnie.	
Przystosowaliśmy	tym	samym	system	pracy	do	
obowiązującej	sytuacji,	ale	nasza	postawa	się	nie	
zmieniła	–	pracownicy	Biedronki	to	niesamowici	
ludzie,	którzy	mimo	trudności,	zdają	sobie	sprawę	ze	
społecznej	odpowiedzialności	wynikającej	z	branży,	
w	jakiej	pracują.	
 – Jakie działania prewencyjne wdrożyli  
Państwo aby zapewnić bezpieczeństwo swo-
im pracownikom, jak również klientom  
Państwa sklepów?
	 –	Od	początku	pandemii	działamy	proaktywnie	
–	prowadzimy	bieżącą	komunikację	w	sklepach	w	za-
kresie	stosowania	zasad	bezpieczeństwa	oraz	stale	
dostarczamy	środki	ochrony	w	postaci	żeli	antybak-
teryjnych,	maseczek,	rękawiczek,	przyłbic	i	osłon	
z	pleksiglasu.	Zgodnie	z	decyzją	rządu,	ograniczyli-
śmy	liczbę	klientów	w	sklepach	i	wprowadziliśmy	
godziny	dla	seniorów.	Wydłużyliśmy	pracę	sklepów,	
w	celu	zmniejszenia	natężenia	ruchu.	Rozpoczęliśmy	
współpracę	z	Glovo,	aby	nasi	klienci	mogli	robić	zakupy	
online.	W	biurach,	stołówkach	i	autobusach	pracowni-
czych	obowiązuje	ścisły	reżim	sanitarny.	Nawiązaliśmy	
również	współpracę	z	firmami	zewnętrznymi,	które	
testują	naszych	pracowników,	w	przypadku	pojawienia	
się	potencjalnego	ryzyka	-	dzięki	temu	szybko	identyfi-
kujemy	obszary	zagrożenia	i	od	razu	na	nie	reagujemy.

Rozmowa z Jarosławem Sobczykiem – 
Dyrektorem Personalnym



Równie ważna #różnorodność

	 Za	sukcesem	Wedla	stoją	ludzie	z	różnorodnym	do-
świadczeniem,	których	łączy	pasja	do	czekoladowej	sztuki.	
Załoga	Wedla	liczy	blisko	1300	osób.	O	inkluzywności	
świadczy	fakt,	że	występują	wśród	nich	również	oso-
by	pochodzące	z	innych	krajów,	a	także	zróżnicowana	
struktura	zatrudnienia	ze	względu	na	płeć	oraz	wiek.	
Kobiety	stanowią	blisko	połowę	zatrudnionych,	a	42	proc.	
stanowisk	kierowniczych	jest	obsadzonych	właśnie	przez	
nie	(ponadto	dwie	zasiadają	w	zespole	zarządzającym).	
Sprawiedliwe	wynagradzanie	pracowników	zajmujących	
równorzędne	stanowiska,	wykonujących	tę	samą	pracę	
bez	względu	na	płeć,	jest	absolutnym	fundamentem	
odpowiedzialności	Wedla	jako	pracodawcy,	za	co	firma	
została	doceniona	niedawno	nagrodą	Lidl	Fair	Pay.	
	 Wedel	jest	firmą	wielopokoleniową,	a	zatrudnieni	
są	z	nią	związani	często	po	kilkanaście	czy	kilkadziesiąt	
lat	(średni	staż	pracy	to	11	lat).	Obecnie	47	proc.	pra-
cowników	to	osoby	pomiędzy	40	a	60	rokiem	życia,	20	

Różne głosy, jeden wpływ. Najważniejszy jest człowiek
Otwartość na odmienne punkty widzenia jest ważną częścią kultury 
organizacyjnej Wedla – firmy, którą tworzy różnorodny zespół. Powstawaniu 
kreatywnych rozwiązań sprzyja przyjazne środowisko pracy, wyróżniające się 
bogatą ofertą benefitów, projektowaną według potrzeb zatrudnionych i spójną 
z wartościami organizacyjnymi. Codzienne funkcjonowanie firmy opiera się 
na włączaniu pracowników we wszystkie możliwie procesy – zarówno te 
dotyczące tworzenia oferty produktowej i akcji specjalnych dla konsumentów, 
ale także działań dobroczynnych i przestrzeni, w której funkcjonują. 

proc.	stanowią	młodzi	przed	29	rokiem	życia,	a	4	proc.	
osoby	urodzone	przed	1960	r.	Taka	struktura	umożliwia	
wymianę	zróżnicowanych	doświadczeń,	a	w	efekcie	
skutkuje	wielostronnym	spojrzeniem	na	dany	projekt	
czy	zagadnienie.
	 Głównym	celem	wysiłków	wedlowskiego	zespołu	jest	
dostarczanie	przyjemności	poprzez	najwyższej	jakości	
słodycze	i	akcje	specjalne	dla	konsumentów.	Ponadto	
„Wedlowcy”	angażują	się	w	działalność	dobroczynną,	
a	miejscem	ich	pracy	jest	m.in.	fabryka	posiadająca	rozwią-
zania	minimalizujące	negatywny	wpływ	na	środowisko	
(np.	Wedel	do	produkcji	wykorzystuje	wyłącznie	energię	
pochodzącą	z	farm	wiatrowych).	Mając	tak	fantastyczną	
załogę,	Wedel	kontynuuje	tradycję	odpowiedzialnego	
pracodawcy,	oferując	szereg	zróżnicowanych	benefitów.	
Stosowane	praktyki	dobierane	są	tak,	by	odpowiadać	na	
różnorodne	potrzeby.	W	trosce	o	zdrowie	pracodawca	
zapewnia	dostęp	do	prywatnej	opieki	medycznej	i	zachęca	
do	wykonywania	badań	profilaktycznych	w	ramach	akcji	
np.	Wedlowski	Movember	(profilaktyka	raka	prostaty)	czy	

Mammobus	na	Dzień	Kobiet	(profilaktyka	raka	piersi).	
Aby	promować	aktywność	fizyczną	i	integrację,	poprzez	
uprawianie	różnych	dyscyplin	sportowych	reaktywo-
wano	(z	oddolnej	inicjatywy)	Klub	Sportowy	Rywal.	
Pracownikom	będącym	rodzicami	lub	spodziewającym	
się	dziecka,	oferowane	są	benefity	prorodzinne	ułatwia-
jące	godzenie	życia	prywatnego	z	zawodowym	tj.	m.in.	
większa	elastyczność	pracy	zdalnej,	prywatna	opieka	
medyczna	dla	rodzin,	ubezpieczenia	na	życie,	wyprawka	
dla	niemowląt	czy	wielotematyczne	warsztaty	w	ramach	
wewnętrznego	programu	„Akademia	Radosnych	Rodzi-
ców”.	Wśród	wszystkich	pracowników	prowadzone	są	
ponadto	szerokie	akcje	uświadamiające,	dokształcające	
oraz	poprawiające	jakość	życia.	Poza	tymi	dedykowanymi	
bezpieczeństwu	pracy	oraz	wzmacniającymi	umiejętności	
zawodowe,	organizowane	są	również	m.in.	warsztaty	
zdrowego	odżywiania,	higieny	snu	oraz	prawidłowej	
postawy,	ćwiczenia	na	kręgosłup,	masaże	relaksacyjne,	
a	także,	specjalnie	z	myślą	o	paniach,	zajęcia	z	technik	
makijażu	i	pielęgnacji	czy	spotkania	z	brafitterką.	
	 Przy	priorytetowym	traktowaniu	kwestii	zdrowia	
i	bezpieczeństwa	pracowników,	w	związku	z	pandemią	
oraz	wynikającymi	z	niej	obostrzeniami,	wybrane	be-
nefity	zostały	zmodyfikowane	adekwatnie	do	sytuacji	
i	przeniesione	częściowo	do	przestrzeni	cyfrowej.	– 
Zadbaliśmy o rozwój i edukację, a także rozrywkę online. 
Nasi pracownicy, szczególnie w pierwszych miesiącach 
izolacji mieli również dostęp do pomocy psychologicz-
nej, webinarów w zakresie dbania o wewnętrzny spokój, 
radzenia sobie z lękiem i niepokojem oraz wzmacniania 
odporności. Wszystko po to, aby dodatkowo wspierać 
i doceniać wysiłki naszej załogi w pokonywaniu wyzwań 
nowej rzeczywistości –	mówi	Aleksandra	Kusz	vel	Sobczuk,	
Kierownik	Komunikacji	Korporacyjnej	firmy	Wedel.	

 Realny #wpływ na zmiany

	 Liczne,	odpowiadające	potrzebom	zatrudnionych	
i	spójne	z	wartościami	organizacyjnymi,	benefity	kształ-
tują	empatyczne	środowisko	pracy,	w	którym	każdy	ma	
możliwość	rozwoju	własnego	i	firmy.	Wedel	będąc	częścią	
międzynarodowej	grupy	LOTTE,	ma	dużą	swobodę	
decyzji,	a	relacje	z	właścicielem	wyróżnia	partnerski	
charakter.	Firma	jest	kierowana	lokalnie	przez	polski	
zespół	zarządzający	i	w	kraju	powstaje	(i	jest	realizowana)	
również	długofalowa	strategia	biznesowa.	Wynika	to	
z	przekonania,	że	to	właśnie	rodzimi	specjaliści	najlepiej	
znają	specyfikę	polskiego	rynku.	Autorami	zmian	w	Wedlu	
są	tak	naprawdę	wszyscy	pracownicy.	
	 Ich	wpływ	na	poziomie	rozwoju	oferty	produkto-
wej	widać	m.in.	na	przykładzie	ostatniej	nowości	–	linii	

Mocno	Mleczna,	za	której	unikalną	recepturą	stoi	Renata 
Kamińska,	czekoladniczka,	twórczyni	innych	uwiel-
bianych	przez	konsumentów	produktów	tj.	czekolada	
biała	i	gorzka	E.Wedel.	Ptasie	Mleczko®	Dekorowane,	
innowacja	na	światową	skalę	w	dekorowaniu	pralin	
przeznaczonych	do	masowej	sprzedaży,	powstało	również	
dzięki	inwencji	wedlowskiej	załogi,	która	samodzielnie	
opracowała	technologię	pozwalającą	na	automatyczne	
dekorowanie	kultowych	pianek.
	 Warto	podkreślić,	że	do	wybranych	testów	senso-
rycznych	nowych	produktów,	włączani	są	również	inni	
pracownicy	niezwiązani	na	co	dzień	z	działalnością	
pracy	Działu	Badań	i	Rozwoju.	Wynika	to	z	podejścia,	
w	które	wpisana	jest	codzienna	współpraca	między	
działami	i	otwartość	na	różne	punkty	widzenia.	– Kolejnym 
przykładem skutecznej kooperacji międzydziałowej jest 
zmiana opakowań dużej części naszego portfolio, która 
już częściowo objęła nasze produkty dostępne na rynku 
– mówi	Aleksandra	Kusz	vel	Sobczuk.
	 Młodsza	część	załogi	odpowiada	natomiast	za	nie-
standardowe	akcje	marketingowe	m.in.	gamingowy	
projekt	Wedel	Up!,	silną	obecność	w	kanałach	digital,	
eventy	tj.	Zima	z	Wedlem	czy	mural	zdobiący	ścianę	
fabryki	w	Warszawie.
	 Wedel	jest	jak	duża	rodzina,	gdzie	każdy	głos,	choć	inny,	
ma	takie	samo	znaczenie,	dlatego	pracownicy	są	również	
angażowani	do	wypracowywania	nowych	rozwiązań	
wewnątrz	organizacji.	Na	dedykowanych	warsztatach	
cała	kadra	zarządzająca	wspólnie	wypracowała	wartości,	
które	są	ważnym	elementem	nowej	kultury	organiza-
cyjnej.	Z	pomocą	reprezentantów	wszystkich	grup	pra-
cowniczych	stworzony	został	uszyty	na	miarę	program	
Zarządzanie	Postępami,	który	jest	odpowiednikiem	
programów	zarządzania	efektywnością	w	biznesie.	Głos	
zatrudnionych	był	również	kluczowy	przy	projektowaniu	
oferty	benefitów	czy	planowanej	reorganizacji	biura.
	 Wedel,	kultowa	czekoladowa	marka	obecna	na	pol-
skim	rynku	od	1851	r.,	w	przyszłym	roku	obchodzi	
170-lecia	istnienia.	Tak	ważne	wydarzenie	nie	mogło	się	
odbyć	bez	wcześniejszej	dyskusji	wewnątrz	organizacji.	
W	związku	z	tym	przedstawiciele	różnych	grup	brali	
udział	w	badaniach	fokusowych,	które	zaowocowały	
kreatywnymi	pomysłami	na	celebrację	wedlowskich	
urodzin	zarówno	wewnątrz,	jak	i	w	otoczeniu	ze-
wnętrznym.	
	 Urodziny	firmy	wedlowski	zespół	będzie	obchodzić	
już	za	kilka	miesięcy.	Jak	przy	każdym	projekcie,	również	
w	tym	przypadku,	każdy	głos	będzie	miał	takie	samo	
znaczenie,	a	pracownicy	będą	mieli	realny	wpływ	na	
celebrację	jubileuszu	współtworząc	karty	historii	na	
kolejne	(min.)	170	lat.


