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	 Poszukując	odpowiedzi	na	to	pytanie	warto	
udać	się	do	Puław,	gdzie	znajduje	się	siedziba	firmy	 
Mostostal	Puławy	S.A.	-	tegorocznego	laureata	projektu	
Solidny	Pracodawca	Roku.	Mostostal	to	lider	branży	
budowlanej	z	ponad	50-letnim	doświadczeniem	kon-
sekwentnie	realizujący	początkową	misję	organizacji	
opierającą	się	na	czterech	filarach	tj.	wiedza-doświad-
czenie-jakość-rozwój.	Takie	podejście	pozwoliło	na	
zbudowanie	silnej	marki,	dobrego	pracodawcy,	oraz	
zaufanego	partnera	w	biznesie.	
	 Warto	również	dodać,	iż	sukces	Mostostalu	wybiega	
poza	granice	Polski.	Doświadczenie	i	profesjonalizm	
zaprocentowały,	w	efekcie	czego	pracę	firmy	z	Puław	
można	obserwować	w	Niemczech,	Austrii,		Anglii,	Francji,	
Szwajcarii	i	Szwecji	oraz	wielu	innych	europejskich	kra-
jach.	Jest	to	jasny	sygnał	świadczący	o	zaufaniu	i	solidności.

Budujemy lepszą przyszłość
O sukcesie firmy świadczyć  może między innymi: dobra kondycja finansowa, 
liczba partnerów biznesowych, lecz jednym z najistotniejszych świadectw 
będących potwierdzeniem tego, że dana organizacja zasługuje na uznanie jest 
oddany pracownik. Jak zatem buduje się wybitne organizacje? 

	 O	słuszności	działań	prowadzonych	przez	puławską	
spółkę	świadczą	liczne	nagrody.	Jednym	z	najnowszych	
osiągnięć	firmy	Mostostal	Puławy	S.A.	jest	zdobyty	tytuł	
Solidny	Pracodawca	2021.	Jest	to	szczególnie	istotne	
wyróżnienie,	ponieważ	dotyczy	najważniejszego	kapitału	
przedsiębiorstwa,	czyli	ludzi.	W	tej	dziedzinie	organizacja	
udowodniła,	że	polityka	personalna	realizowana	w	firmie	
jest	na	najwyższym	poziomie.	
	 Zapytaliśmy	Panią	Agnieszkę	Gajdko,	dyrektora	per-
sonalnego	o	to,	czym	dla	firmy	jest	wyróżnienie	tytułem	
Solidnego	Pracodawcy	Roku	2021?
 – Uzyskanie tytułu Solidny Pracodawca Roku 2021 
jest dla nas ogromnym wyróżnieniem oraz umocnieniem 
naszego wizerunku jako odpowiedzialnego pracodaw-
cy. To wyróżnienie stanowi potwierdzenie rzetelności 
w działaniu naszej firmy. Codziennie dbamy o to, aby 
nasza praca opierała się na zaufaniu naszych pracow-
ników oraz komforcie ich pracy, a ta nagroda jest tego 
najlepszym potwierdzeniem. Solidny pracodawca to, 
w naszym mniemaniu, przede wszystkim zaangażowani 
oraz profesjonalni pracownicy. Mostostal zatrudnia zespół 
doświadczonych, rzetelnych oraz odpowiedzialnych pra-
cowników, a to przekłada się na nasz sukces. Ta prestiżowa 
nagroda daje nam poczucie, że odznaczamy się na tle 
konkurencyjnego rynku wiarygodnością i stabilnością. 
 Należy	podkreślić,	że	nagroda	Solidnego	Pracodawcy	
Roku	dotyczy	również	takich	obszarów	jak	CSR	oraz	
ochrona	środowiska.	W	tym	zakresie	również	działania	
firmy	zostały	docenione,	a	liczne	aktywności	na	rzecz	
wspierania	lokalnej	społeczności	oraz	wspólnego	środo-
wiska	dowodzą,	że	firma	Mostostal	Puławy	S.A.	buduje	
lepszą	przyszłość.		

	 Deska	Essential	 Terrace	 (komorowa)	 oraz	 
Character	Massive	(lita)	występują	w	6	natural-
nych	kolorach	(grafitowy,	leszczynowy,	korzen-
ny	brąz,	szary,	stalowy,	orzech	włoski).	Pierwsza	
z	nich	występuje	w	wersji	ryflowanej	dwustronnie	
(szeroko	i	drobno),	druga	–	jest	drobno	ryflowana	
lub	szczotkowana.	W	przypadku	deski	Majestic	
Massive	Pro	(lita	z	powłoką	polimerową)	mamy	do	
czynienia	z	kolei	z	efektem	melanżu	i	faktury	słojów	
drewna,	co	sprawia,	że	jest	idealną	alternatywą	dla	
desek	drewnianych.	Występuje	w	czterech	natural-
nych	kolorach:	dąb	kamienny,	dąb	rustykalny,	dąb	 
antyczny	i	dąb	górski.	
 
Kształt, jaki tylko chcesz
	 Lite	deski	Character	Massive	i	Majestic	Massive	
Pro	to	nieograniczone	możliwości	projektowania.	
Z	pomocą	przychodzi	również	system	podkonstrukcji	
(Twinson	Click),	który	pozwala	na	wyrównanie	pozio-
mów	(od	45	mm	do	225	mm!),	a	dzięki	elastycznym	
kątownikom	umożliwia	łączenie	aluminiowych	profili	
konstrukcyjnych	pod	każdym	kątem	bez	zastosowania	
ani	jednej	śruby.	
	 Komorowa	deska	Essential	Terrace	idealnie	nada	
się	do	prostych,	geometrycznych	kształtów,	bez	obaw	
o	estetykę,	dzięki	bogatemu	systemowi	wykończeń.	
 
Komfort użytkowania, bezpieczeństwo  
i trwałość – gwarancja zadowolenia!
	 Deski	Twinson	posiadają	pełną	odporność	na	
korozję	mikrobiologiczną	oraz	nie	wymagają	takich	

Systemy tarasowe Twinson
Opatentowany materiał kompozytowy, z którego powstają deski tarasowe 
Twinson, to idealne połączenie zalet drewna i PVC, skutkujące pięknym wyglądem, 
niezwykłą trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne oraz użytkowanie. 

zabiegów	jak	olejowanie	czy	lakierowanie.	Wystarczą	
standardowe	zabiegi	pielęgnacyjne.	
	 Dzięki	antypoślizgowej	(R12/Klasa	C)	ryflowanej	
powierzchni	zapewniają	pełne	bezpieczeństwo	
użytkowania.	Niezwykle	istotne	znaczenie	ma	tak-
że	ognioodporność	materiału,	który	wyróżnia	się	
najwyższą	klasą	reakcji	na	ogień	-	Bfl	s1	(s1)	oraz	
klasą	nierozprzestrzeniania	ognia	BROOF	(t1).	Po-
siada	25	lat	gwarancji	na	biodegradację	oraz	10	lat	
gwarancji	na	wady	produkcyjne.	Podkreślić	należy	
również	10-letnią	gwarancję	na	plamy	i	utratę	koloru	
w	deskach	Majestic	Massive	Pro.	

Więcej na: www.tarasy-twinson.pl 

 – Po raz kolejny otrzymujecie Państwo tytuł So-
lidnego Pracodawcy Roku. Zacznijmy może od wy-
jaśnienia – dlaczego warto być dobrym pracodawcą 
i co to w ogóle dla Państwa oznacza?
	 –	Biedronka	to	przede	wszystkim	ludzie,	bez	których	
nie	udałoby	się	osiągać	takich	wyników	w	tak	wymaga-
jącym	czasie.	Tak	jak	nasi	pracownicy	wspierają	i	dbają	
o	naszych	klientów,	tak	my	dbamy	i	wspieramy	ich	w	co-
dziennej	pracy.	Dajemy	im	poczucie	bezpieczeństwa	
i	stabilności,	oferując	zatrudnienie	w	oparciu	o	umowę	
o	pracę,	a	także	szeroki	pakiet	benefitów.	Gotowość	na-
szych	zespołów	do	pracy	w	trakcie	pandemii	COVID-19	
pokazała,	jak	ważna	jest	wzajemna	relacja.	Bycie	dobrym	
pracodawcą	oznacza	więc	dla	nas	docenianie	pracow-
ników,	poprzez	odpowiadanie	na	ich	potrzeby,	a	także	
dostosowywanie	oferty	do	zmieniającego	się	rynku	pracy.	
 –  Oferowana przez firmę paleta świadczeń mo-
tywacyjnych jest najszersza na rynku polskim. Które 
benefity z perspektywy Państwa pracowników wydają 
się najistotniejsze?
	 –	Jesteśmy	dumni	z	naszego	bogatego	zaplecza	
socjalnego.	Nasze	programy	wsparcia	podzieliliśmy	na	
3	filary:	zdrowie,	rodzina	oraz	edukacja.	Pracownicy	
korzystają	z	prywatnej	opieki	medycznej	oraz	karty	
Multisport.	Ogromną	popularnością	cieszą	się	paczki	
świąteczne,	których	w	samym	2020	roku	wydaliśmy	
ponad	140	000	zarówno	dla	naszych	pracowników,	
jak	i	ich	dzieci.	Zwiększyliśmy	również	grudniowe	
środki	na	kartach	przedpłaconych.	Wychodząc	na-
przeciw	potrzebom	rodzin	wielodzietnych,	w	ramach	
programu	Rodzinne	Wsparcie	na	Plus,	pracownicy	
wychowujący	minimum	4	dzieci	dostaną	dodatkowe	
zasilenia	kart	przedpłaconych.	Dostosowujemy	nasze	
programy	do	zmieniającej	się	rzeczywistości	i	tym	
samym	w	zeszłym	roku	dzieci	naszych	pracowników	
otrzymały	komputery		do	nauki	w	trybie	zdalnym	
w	ramach	Domowej	szkoły	z	Biedronką.
 –  Jak Państwa zdaniem zmienił się rynek HR 
w obliczu pandemii, i jakie rozwiązania okazały się 
najskuteczniejsze w tej sytuacji? 
	 –	Decyzje	podejmowane	w	naszej	branży	muszą	
być	szybkie	i	dopasowywać	się	do	rządowych	rozpo-

Bohaterowie codzienności

Rozmowa z Jarosławem Sobczykiem, 
dyrektorem personalnym Biedronki

rządzeń	oraz	oczekiwań	naszych	klientów.	Pomimo	
wielu	trudności	i	zmian	w	obszarze	HR,	działamy	na	
pełnych	obrotach,	na	pierwszej	linii	frontu.	Dla	nas	
priorytetem	jest,	aby	nasi	pracownicy	oraz	klienci	
czuli	się	bezpiecznie,	gdyż	wiemy,	że	wszyscy	musi-
my	dawać	z	siebie	110%,	aby	zapewnić	dostępność	
asortymentu	w	naszych	sklepach.	Pandemia	pokazuje	
prawdziwe	oblicze	firm	dlatego	Biedronka	od	samego	
początku	działa	proaktywnie	w	kwestiach	bezpie-
czeństwa.	Prowadzimy	komunikację	w	sklepach	oraz	
dostarczamy	pracownikom	środki	ochrony	w	postaci	
żeli	antybakteryjnych,	maseczek,	rękawiczek	i	osłon	
z	pleksiglasu.	Rozpoczęliśmy	współpracę	z	Glovo,	aby	
nasi	klienci	mogli	robić	zakupy	online.	W	biurach,	
stołówkach	i	autobusach	pracowniczych	obowiązuje	
ścisły	reżim	sanitarny.	Nawiązaliśmy	współpracę	
z	firmami	zewnętrznymi,	które	testują	naszych	
pracowników,	w	przypadku	pojawienia	się	poten-
cjalnego	ryzyka	-	dzięki	temu	szybko	identyfikujemy	
obszary	zagrożenia	i	od	razu	na	nie	reagujemy.	
Przystosowaliśmy	więc	system	pracy	do	obowią-
zującej	sytuacji,	ale	nasza	postawa	się	nie	zmieniła	
-	pracownicy	Biedronki	to	niesamowici	ludzie,	którzy	
mimo	trudności	zdają	sobie	sprawę	ze	społecznej	
odpowiedzialności	wynikającej	z	faktu	zatrudnienia	
w	branży,	w	jakiej	pracują.	W	marcu	oraz	kwietniu	
zeszłego	roku	przyznaliśmy	pracownikom	sklepów	
oraz	Centr	Dystrybucyjnych	dodatkowe	premie,	a	w	
grudniu	2020	ponad	60	tys.	pracowników	otrzymało	
od	nas	bony	rabatowe	o	wartości	1000	zł	na	zakupy	
w	Biedronce.	Coroczną	imprezę	świąteczno-nowo-
roczną	przenieśliśmy	do	świata	wirtualnego	i	tym	
samym	ponad	70	tys.	naszych	pracowników	mogło	
się	zintegrować	i	spędzić	ten	czas	wspólnie.	W	tym	
roku	zdecydowaliśmy	się	wypłacić	Nagrodę	Roczną	
wcześniej,	zwiększając	jej	wartość	do	2500	zł	brutto. 
  – Jak zatem zmiany wdrożone w trakcie 
trwania pandemii wpłyną na dalsze funkcjo-
nowanie firmy i jak będzie wyglądała Państwa  
przyszłość?
	 –	Branża	retail	to	środowisko	bardzo	dynamicz-
ne,	co	szczególnie	widać	w	ostatnim	okresie.	Naszą	
misją	jest	codzienne	dostarczanie	ponad	4	mln	
Polakom	produktów	najlepszej	jakości	i	z	tego	nasze	
zespoły	wywiązują	się	znakomicie,	za	co	jesteśmy	
im	bardzo	wdzięczni.	Pracujemy	z	zachowaniem	
zasad	reżimu	sanitarnego,	który	pewnie	zostanie	
z	nami	jeszcze	jakiś	czas.	Niemniej	jednak,	z	takimi	
ludźmi	na	pokładzie	nie	martwię	się	o	przyszłość	
Biedronki,	oczywiście	mając	z	tyłu	głowy	wyzwania,	
które	na	nas	czekają.	Dokładamy	wszelkich	starań,	
żeby	zachować	ciągłość	działań	i	nasi	klienci	mogli	
odwiedzać	nasze	sklepy	w	całej	Polsce.	Codziennie.	

	 Shell	po	raz	czwarty	z	rzędu	uzyskał	złoty	Laur	Klienta	
za	nasze	flagowe	paliwa	premium	Shell	V-Power.	Cieszy	
nas	to	szczególnie,	ponieważ	ponad	40%	głosujących	
wybrała	nasz	produkt	jako	najlepszy,	co	czyni	nas	tego-
rocznym	liderem	paliw	wśród	branży	paliw.	
	 Zaufanie	i	zadowolenie	klientów	są	dla	nas	najważniej-
sze.	Cały	czas	szukamy	sposobu,	aby	oferować	najwyższej	
jakości	produkty	i	usługi	w	połączeniu	z	konkurencyjną	
ceną.	Jak	to	robimy?	
 
Wtorki i czwartki z Shell V-Power
	 Już	od	ponad	roku,	przez	dwa	dni	w	tygodniu	zachę-
camy	naszych	klientów	do	korzystania	z	akcji	„Wtorki	
i	czwartki	z	Shell	V-Power”.	W	jej	ramach	wszyscy	miło-
śnicy	samochodów	mogą	przetestować	nasze	najlepsze	
paliwa	premium	w	cenie	paliw	podstawowych.	We	wtor-
ki	oferta	jest	skierowana	do	kierowców	samochodów	
z	silnikiem	benzynowym,	którzy	mogą	korzystać	z	Shell	

Shell V-Power najlepiej 
oceniane paliwa w Polsce

Rafał Molenda, dyrektor działu stacji  
paliw i rozwoju sieci detalicznej Shell Polska

V-Power	95	w	cenie	podstawowej,	a	w	czwartki	do	po-
siadaczy	diesla.	Dzięki	temu	już	prawie	co	drugi	kierowca	
tankujący	na	naszych	stacjach	korzysta	z	Shell	V-Power.	
 
Dlaczego warto?
	 Sekretem	naszego	paliwa	jest	unikatowa,	wzmocniona	
formuła	czyszcząca	DYNAFLEX,	która	pomaga	uzyskać	
lepszą	wydajność	spalania	i	poprawę	osiągów.	Zawar-
te	w	niej	składniki	usuwają	zanieczyszczenia	z	silnika	 
i	w	benzynach	Shell	V-Power,	dodatkowo	pomagają	re-
dukować	tarcie	na	każdym	litrze	paliwa.	Dzięki	temu	
energia	powstała	ze	spalania	paliwa	może	być	efektywniej	
zamieniona	na	generowaną	przez	silnik	moc.	Nasze	paliwa	
są	regularnie	weryfikowane	przez	niezależne	badania	
prowadzone	przez	UOKiK,	jak	i	te	zlecane	przez	Shell,	
które	dowodzą,	że	oferujemy	paliwa	najlepszej	jakości.
 
Mistrzowskie partnerstwo z Ferrari  
od ponad 70 lat
	 Paliwo	jest	opracowywane	przy	współpracy	z	naj-
bardziej	doświadczonymi	i	znanymi	zespołami	motoro-
sportowymi	m.in.	BMW	M,	Ducati	czy	Scuderia	Ferrari.	
Z	tym	ostatnim	w	tym	roku	Shell	przedłużył	współpracę	
na	kolejne	lata.	Wyścigowe	paliwa	i	środki	smarne	Shell	
umożliwiły	zespołowi	Scuderia	Ferrari	zdobycie	10	tytu-
łów	mistrzowskich	dla	konstruktorów	i	12	dla	kierowców.	
	 Ciekawostką	dla	kierowców	może	być	fakt,	że	paliwo	
wyścigowe	Shell	V-Power	używane	przez	zespół	Scuderia	
Ferrari	zawiera	99%	tych	samych	rodzajów	składników	
co	paliwa	premium	Shell V-Power	dostępne	dla	klientów	
na	całym	świecie.	
 
Na stacje Shell nie tylko po paliwo
	 Nasi	klienci	poza	paliwem	wysokiej	jakości	cenią	
sobie	również	możliwość	skorzystania	z	szerokiej	gamy	
usług	pozapaliwowych.	Pyszna	smaczna	kawa,	odbiór	
przesyłki,	skorzystanie	z	myjni	i	zrobienie	zakupów	
to	coraz	częstsze	powody	odwiedzin	na	stacji.	Dlate-
go	cały	czas	poszerzamy	naszą	ofertę	–	już	na	prawie	
250	stacjach	można	odebrać	przesyłkę	DHL,	a	na	te-
renie	ponad	100	stacji	znajdują	się	paczkomaty	InPo-
stu.	Dla	tych,	którzy	zostają	w	domu	mamy	dostawy	 
Uber	Eats	–	ponad	100	artykułów	spożywczych	w	tym	 
hot-dogi,	napoje,	słodycze	czy	alkohol.	Usługa	jest	dostępna	
w	8	głównych	miastach	m.in.	w	Warszawie,	Krakowie,	
Poznaniu,	Gdańsku.		



Hochland z tytułem Solidny Pracodawca 2021

 – Przyznanie tego prestiżowego wyróżnienia jest 
potwierdzeniem słuszności kierunku, jaki wytycza nam 
przyjęta na najbliższe lata strategia.  Istotny jest również 
fakt, że tytuł otrzymaliśmy w dobie pandemii, kiedy pra-
codawcy zostali wystawieni na próbę - na ile  wartości 
firmowe, zasady pracy są tym, co organizacja konsekwent-
nie stosuje niezależnie od okoliczności.  Nadal  będziemy 
podejmować codzienne działania, aby Hochland Polska był 
przyjaznym miejscem pracy, bo jak to określają w rozmo-
wach sami pracownicy: „to firma o ludziach i blisko ludzi. 
To bezpieczne miejsce pracy, które troszczy się o swoich 
pracowników i dba o nich niezależnie od okoliczności.		–	
podkreśla	Joanna	Bonin-Pietek,	dyrektor	personalna	 
w	Hochland	Polska.

Aktywności wspierające rozwój pracowników, szeroki pakiet oferowanych benefitów, transparentna polityka wynagrodzeń oraz przestrzeń, jaką 
firma stwarza do realizacji inicjatyw pracowniczych – wszystkie te działania prowadzone przez Hochland Polska zaowocowały uhonorowaniem 
firmy tytułem Solidnego Pracodawcy Roku w kategorii ogólnopolskiej. 

	 W	czasie,	gdy	trwa	pandemia	wszystkie	działania,	które	
jednoczą	i	niosą	pomoc,	są	niezwykle	cenne	i	potrzebne.	
Doskonale	zdaje	sobie	sprawę	z	tego	Hochland	Polska	i	dla-
tego	w	ramach	wsparcia	swoich	pracowników	i	ich	rodzin	
wprowadziła	szereg	rozwiązań	ułatwiających	przejście	
przez	ten	trudny	dla	nas	wszystkich	czas.	Dobrą	praktyką,	
za	którą	m.in.	firma	Hochland	Polska	otrzymała	tytuł	 
Solidnego	Pracodawcy	jest	akcja	,,Hochland	Kids	at	Home”.	
Organizator	docenił	ponadto	wsparcie,	jakie	firma	za-
pewniła	pracownikom	w	zakupie	komputerów	dla	ich	
dzieci,	które	z	dnia	na	dzień	przeszły	na	zdalną	formę	
nauki.	–	Akcje specjalne wdrożone przez firmę pomogły 
w krótkim czasie dostosować się do nowych okoliczności 
i wyzwań, a nagroda Solidny Pracodawca pokazuje, że jako 
pracodawca zdaliśmy egzamin w tym trudnym okresie. 
Obecnie realizujemy dodatkowe programy związane z pan-
demią COVID dla naszych pracowników i ich dzieci, między 
innymi:  „Przegląd zdrowia po COVID-19” oraz webinar 
z psychologiem dziecięcym. –	dodaje	Joanna	Bonin-Pietek. 

‘’Komputer dla dziecka’’ – wsparcie zdalnego 
nauczania
	 Pandemia	COVID-19	bez	wątpienia	miała	wpływ	na	
każdy	aspekt	życia	i	przeorganizowanie	go	niemalże	z	dnia	
na	dzień,	co	stało	się	dla	wielu	nie	lada	wyzwaniem.	Poza	
niezwykłym	testem	dla	psychiki,	jakim	jest	pandemia,	
w	grę	wchodzą	także	nieco	bardziej	przyziemne,	choć	nie	
mniej	istotne,	kwestie,	jak	choćby	zorganizowanie	miejsca	
i	sprzętu,	który	pozwoli	pracę	i	naukę	przenieść	do	domu.	
Zmiany	w	sferze	edukacji	zostały	zauważone	przez	firmę	
Hochland	Polska,	która	uruchomiła	program	„Komputer	
dla	dziecka”.	Aby	umożliwić	dzieciom	pracowników	równy	

dostęp	do	nauki	zdalnej,	rodzice	pociech	w	wieku	7-18	
lat	mogli	skorzystać	z	możliwości	dofinansowania	na	
zakup	sprzętu	komputerowego.	Z	akcji	skorzystało	aż	
108	rodzin	i	122	dzieci!	

„Hochland Kids At Home” – w domu, ale jak 
kreatywnie!
	 Gdy	całe	tygodnie,	a	nawet	miesiące	spędza	się	
w	domu,	a	możliwości	kontaktu	z	rówieśnikami	są	moc-
no	ograniczone	trudno	nie	ulec	nudzie.	Dlatego	firma	 
Hochland	Polska	zainicjowała	specjalne	warsztaty	kulinar-
ne	online	„Hochland	Kids	At	Home	2020”,	które	prowadzili	
ambasador	marki	Almette	–	David	Gaboriaud,	szef	kuchni	
Ernest	Jagodziński	oraz	wybitna	restauratorka	Beata	
Mazel.	W	warsztatach	wzięło	udział	ponad	40	dzieci,	które	
miały	okazję	nie	tylko	wspólnie	przygotowywać	posiłki,	
ale	także	poszerzyć	swoją	wiedzę	z	zakresu	zdrowego	
odżywiania	i	niemarnowania	żywności.

Rozwój z myślą o przyszłości

	 Choć	praca	w	czasie	pandemii	ma	z	reguły	charak-
ter	„home	office”	lub	odbywa	się	w	sposób	hybrydowy,	
Hochland	Polska	myśli	nie	tylko	o	dniu	dzisiejszym,	lecz	
także	o	przyszłości.	W	Hochland	Polska	realizowane	są	
aktywności	rozwojowe	wpierające	m.in.	rozwój	kom-
petencji	liderskich	(First	Time	Line	Manager,	Akademia	
Liderów	Projektów),	które	są	kluczowe,	aby	pracownicy	
potrafili	efektywnie	radzić	sobie	z	wyzwaniami	przyszło-
ści.	Stały	i	dynamiczny	rozwój	firmy	stał	się	powodem	
do	otwarcia	biura	w	nowej	lokalizacji.	W	przestrzeni	
poznańskiego	kompleksu	Business	Garden	postawiono	

na	nowoczesne	rozwiązania	umożliwiające	zarówno	
pracę	w	interdyscyplinarnych	zespołach,	jak	i	komfortowe	
działania	indywidualne.	Jak	podkreśla	Joanna	Bonin-
-Pietek:	– W Hochland Polska nie narzuca się rozwiązań 
z góry, ale daje przestrzeń do ich tworzenia, wdrażania 
i rozwijania. Nowe biura wyróżnia 15 sal konferencyjnych 
poświęconych m. in. markom Hochland, Almette, Valbon. 
Każda z nich jest inna i każda wyraża najważniejsze warto-
ści firmy Hochland – w tym rodzinność, wiarę w działania 
zespołowe i bliskość natury .
	 Hochland	Polska	działa	na	polskim	rynku	od	po-
nad	25	lat	i	jest	obecnie	niekwestionowanym	liderem	
w	kategorii	serów.	W	Polsce	znajdują	się	dwa	zakłady	
produkcyjne	–	w	Kaźmierzu	i	Węgrowie,	a	także	biuro	
w	Poznaniu.	Hochland,	Almette,	Valbon,	SimplyV	to	wio-
dące	na	rynku	marki,	pod	którymi	kryje	się	szeroka	gama	
produktów,	z	różnych	kategorii,	dostępna	także	dla	rynku	
HoReCa.	Wszystkie	produkty	z	oferty	Hochland	wyróżnia	
doskonały	smak	i	najwyższa	jakość	dzięki	najlepszym	
surowcom	i	technologiom.	
	 Więcej	informacji	dostępnych	jest	na	stronach:	 
www.hochland.pl,	www.almette.pl	i	www.valbon.pl.

Siła Wspólnoty

	 Grupa	ERGO	Hestia	jest	największym	powstałym	
w	warunkach	rynkowej	gospodarki	towarzystwem	
ubezpieczeń	w	Polsce.	W	swojej	strategii	firma	stawia	
na	zrównoważony	i	rentowny	rozwój.	Dzięki	trafnemu	
rozpoznawaniu	cykli	ekonomicznych	i	dopasowaniu	
do	nich	oferty	produktów,	usług,	procesów	i	operacji	
ERGO	Hestia	skutecznie	konkuruje	na	rynku	od	30	
lat,	będąc	obecnie	wiceliderem	na	rynku	ubezpieczeń	
majątkowych.	To	jednak	nie	jedyne	czynniki	sukcesu	
ubezpieczyciela.	Kluczowe	są	również	wartości	firmy,	
czyli	Siła	Informacji	oraz	Siła	Wspólnoty.	Dzięki	nim	
ERGO	Hestia	wiąże	potencjał	analityczny	zasobów	
informacyjnych	i	kompetencji	pracowników	z	ich	
motywacją	i	zaangażowaniem.	To	połączenie	prze-
kłada	się	na	sukces	biznesowy	ERGO	Hestii.	
	 Siła	Wspólnoty	to	szczególna	na	rynku,	najwięk-
sza	wartość	ERGO	Hestii,	tworzona	przez	samych	
pracowników	ubezpieczyciela,	czyli	Hestian,	będąca	
motorem	ich	rozwoju,	motywacji,	poczucia	celowości	
i	stabilizacji.	Siła	wspólnoty	to	także	suma	relacji	
i	wzajemnego	zaufania,	które	ERGO	Hestia	od	lat	
buduje	z	pracownikami	i	partnerami	biznesowymi.	
Stanowią	one	trwałą	sieć	powiązań	spojoną	wspól-
nymi	wartościami.	Wpływa	to	bezpośrednio	na	
możliwości	rozwoju	firmy,	trafność	podejmowanych	
decyzji	i	łatwość	pokonywania	potencjalnych	barier	
w	rozwoju.	
	 Filozofia	Siły	Wspólnoty	pozostała	aktualna	po-
mimo	sprawdzianu,	jakim	dla	firm	stała	się	epidemia	

ERGO Hestia, czyli Siła Wspólnoty

COVID-19.	W	ramach	przyjętej	strategii	ERGO	Hestia	
jako	jedna	z	nielicznych	firm	na	rynku	powołała	
stanowisko	głównego	koordynatora	ds.	wsparcia	
pracowników	w	COVID-19	oraz	zapewniła	pra-
cownikom	szereg	aktywności	wspierających	pracę	
oraz	życie	prywatne	podczas	epidemii.	Badania	
zrealizowane	wśród	pracowników	dotyczące	oceny	
jakości	działania	firmy	pokazało,	że	działania	te	
zostały	ocenione	bardzo	wysoko.

Bootcampy i wewnętrzne startupy

	 Elementem	Siły	Wspólnoty	w	zakresie	zarządzania	
ludźmi	jest	budowa	unikatowych	zasobów	i	kluczowych	
kompetencji	zapewniających	konkurencyjność	firmy	na	
rynku.	Strategia	ERGO	Hestii	zakłada	tu	zapewnienie	
stabilnego	zatrudnienia	w	dynamicznie	rozwijającej	
się	organizacji	i	branży.	Firma	daje	pracownikom	
szerokie	możliwości	rozwoju	swoich	kompetencji,	
zarówno	eksperckich,	jak	i	menedżerskich,	a	także	
możliwość	zmiany	profilu	zawodowego.	Przykładem	
takiego	rozwiązania	są	liczne	szkolenia	i	bootcampy	
umożliwiające	pracownikom	zdobycie	nowych	kom-
petencji	w	przyszłościowych	obszarach	takich	jak	IT,	
czy	digital	marketing.	Między	innymi	dzięki	takim	
szkoleniom	pracownicy	zdobywają	nowe	umiejętno-
ści,	a	co	za	tym	idzie	tworzą	nowe	rozwiązania	oraz	
innowacje,	nierzadko	wyznaczające	trendy	na	polskim	
rynku	ubezpieczeń.	–	Takie podejście sprzyja również 
pracy w atmosferze szacunku i wspólnoty, promowaniu 
najwyższych standardów pracy a także budowaniu więzi 

między i z pracownikami – bez względu na stanowisko. 
Po prostu pracujemy w pozytywnej atmosferze budując 
koleżeńskie relacje oparte na zaufaniu – podsumowuje 
Dagmara Senda, Kierownik Zespołu ds. Budowania Zaan-
gażowania i Marki Pracodawcy w ERGO Hestii.

Rozwój przede wszystkim

	 ERGO	Hestia	zapewnia	pracownikom	także	dostęp	do	
szerokiej	gamy	szkoleń	i	kursów	rozwojowych.	W	ramach	
programu	„Czas	rozwoju”	w	ciągu	ostatniego	roku	każdy	
pracownik	firmy	mógł	zgłosić	temat,	w	którym	jest	eksper-
tem	i	chciałby	podzielić	się	wiedzą.	Następnie	przechodził	
szkolenie	„Train	the	trainers”	i	prowadził	warsztaty	dla	
innych	pracowników.	Początkowo	stacjonarne	szkolenia	
szybko	zmieniły	formę	na	online,	a	w	programie	udział	
wzięło	kilkudziesięciu	trenerów	i	niemal	1000	pracowni-
ków.	 – W czasie pandemii kluczowe dla ERGO Hestii stały 
się także szkolenia dla kadry menedżerskiej, wspierające 
kompetencje potrzebne w tym trudnym czasie. Podczas tego 
typu szkoleń pracownicy mogli nauczyć się zarządzania 
zespołem zdalnym, empatycznej komunikacji, a także 
zarządzania talentami w obecnych czasach.  Pomimo 
pandemii trwają w ERGO Hestii programy dla top talentów, 
jak Hestyjna Akademia Rozwijania Talentów, dla młodych 
menedżerów – ABC Przywództwa, a także programy eks-
perckie – Forum Analizy, Forum Project Managerów Agile 
–	wylicza	Małgorzata	Sztabińska,	Dyrektor	Biura	Doboru	
i	Rozwoju	Kadr	w	ERGO	Hestii.

Tai-chi w pracy

	 W	ramach	działań	HR	ERGO	Hestia	systematycznie	
dba	o	to,	by	była	dla	wszystkich	przyjaznym	miejscem	
pracy.	W	ostatnim	roku	pojęcie	to	bardzo	się	zmieniło.	
Jest	to	nie	tylko	nowoczesne	biuro,	ale	przede	wszystkim	
biuro	bezpieczne.	ERGO	Hestia	tak	zaplanowała	czas	pracy	
i	przestrzeń,	aby	osoby	chętne	wciąż	mogły	bezpiecznie	
przychodzić	do	pracy.	Dodatkowo	powołała	głównego	
koordynatora	ds.	wsparcia	pracownika	w	COVID	oraz	
zespół	zajmujący	się	zarządzaniem	sytuacją	w	czasie	pan-
demii.	Niezwykle	ważne	stało	się	także	działanie	Centrum	
Zdrowego	Pracownika	dostępnego	dla	pracowników	także	
w	czasie	pandemii,	dzięki	czemu	mogą	oni	m.in.	odwiedzić	
lekarza	w	czasie	pracy.	Ostatnio	firma	zaangażowała	się	
również	w	akcję	szczepień	organizując	taką	możliwość	
dla	wszystkich	zainteresowanych	oraz	ich	bliskich.	Jak	
tłumaczy	ekspertka	firmy	w	ostatnich	miesiącach	spółka	
wprowadziła	godziny	wolne	od	spotkań	online,	a	także	
zorganizowała	dla	pracowników	grupy	sportowe	tai-chi,	
czy	nordic	walking.	Pracownicy	mogą	uprawiać	te	sporty	
w	określonych	godzinach	pracy.	W	zależności	od	sytuacji	
epidemicznej	–	ERGO	Hestia	planuje	również	powrócić	
do	organizacji	wyjazdów	integracyjnych,	czy	spotkań	ze	
sztuką.		

Skuteczna komunikacja 

	 Elementem	mającym	wpływ	na	wysoką	skutecz-
ność	polityki	HR	ERGO	Hestii	jest	również	przemyślana	
i	skuteczna	komunikacja	z	pracownikami.	Nie	tylko	
strategiczne,	ale	i	operacyjne	komunikaty	typu:	jaki	
jest	obecny	system	pracy,	kto	nad	tym	czuwa,	jak	firma	
dba	o	bezpieczeństwo	pracowników	–	są	przekazy-
wane	systematycznie	i	skutecznie.	Równocześnie	
formuła	komunikatów	jest	na	tyle	oryginalna,	że	
przykuwa	uwagę	i	angażuje	szeroką	grupę	pracow-
ników.	– Przykładowo, chcąc zapewnić jak najwyższą 
jakość komunikacji dot. pandemii w ERGO Hestii zor-
ganizowaliśmy np. cykl webinariów z wirusologami, by 
pracownicy mogli usłyszeć z pierwszej ręki ekspercką 
opinię i zadać pytania. Prosta, skuteczna, rozwiewająca 
wątpliwości komunikacja. To było i jest dla nas kluczowe 
–	Dagmara	Senda,	kierownik	Zespołu	ds.	Budowania	
Zaangażowania	i	Marki	Pracodawcy	w	ERGO	Hestii.

Lider różnorodności

	 Istotną	część	strategii	HR	ERGO	Hestii	stanowi	
również	polityka	różnorodności,	która	wpisana	jest	
w	strategię	ubezpieczyciela.	Na	zasadach	poszano-
wania	różnorodności	i	zrozumienia	doświadczeń	
ERGO	Hestia	jest	wyjątkowym	miejscem	pracy.	51%	
kadry	zarządzającej	ERGO	Hestii	stanowią	kobiety.	
Firma	jest	też	liderem	całego	sektora	finansowego,	
jeśli	chodzi	o	zatrudnienie	osób	z	niepełnospraw-
nościami.	Wskaźnik	ten	przekracza	3%	wszystkich	
pracowników.	ERGO	Hestia	jest	też	znana	ze	stawiania	
na	najlepszych	specjalistów	także	z	dziedzin	wykra-
czających	poza	ubezpieczenia	czy	finanse.	Spółka	
zapewnia	im	swobodę	działania	oraz	wsparcie	ze	
strony	menedżerów.	
	 Dzięki	takiej	postawie	ERGO	Hestia	osiąga	wysokie	
wskaźniki	zaangażowania	pracowników	w	ramach	
Grupy	ERGO	oraz	otrzymuje	najbardziej	uznane	cer-
tyfikaty	przyznawane	pracodawcom.	

Ważna więź z pośrednikami

	 Kluczowa	dla	rozwoju	ERGO	Hestii	jest	nie	tylko	
więź	z	pracownikami,	ale	także	ścisła	współpraca	
z	partnerami	biznesowymi	firmy:	agentami	i	brokera-
mi.	Strategia	współpracy	z	partnerami	biznesowymi	
zakłada	oferowanie	nowych	produktów,	narzędzi	
i	przejrzystych	zasad	rozliczeń,	które	składają	się	na	
doskonałość	w	obszarze	obsługi.		Kluczowym	elemen-
tem	strategii	w	obszarze	współpracy	z	agentami	jest	
tzw.	Program	Certyfikacji,	który	wzmacnia	ich	wiedzę	
ekspercką	i	zapewnia	szeroką	cesję	uprawnień	ERGO	
Hestii	na	pośredników,	dzięki	czemu	mogą	oni	samo-
dzielnie	oferować	więcej	produktów.	Uczestnictwo	
w	programie	umożliwia	podnoszenie	kompetencji,	
usprawnienie	obsługi	oraz	docieranie	do	nowych	grup	
klientów.	Innym,	ważnym	elementem	współpracy	
z	agentami	jest	również	odpowiednie	i	odpowiedzialne	
podejście	pracowników	do	partnerów	biznesowych.	
Osiągnięciu	celów	biznesowych	służy	m.in.	rozbu-
dowa	narzędzi	IT,	dzięki	którym	pośrednicy	mogą	
coraz	łatwiej	obsługiwać	proces	sprzedaży	różnego	
typu	ubezpieczeń.

W ciągu 30 lat działalności ERGO Hestia przekształciła się z niewielkiej firmy w drugie co do wielkości majątkowe towarzystwo 
ubezpieczeń w Polsce. Dziś, obchodząc jubileusz 30-lecia, zatrudnia blisko 3000 pracowników i jest jednym z największych 
pracodawców na Pomorzu. Na przestrzeni lat kluczowe wartości ERGO Hestii pozostały niezmienne. Dla firmy najważniejsze 
są relacje między ludźmi: pracownikami, klientami, partnerami biznesowymi. Cel ten wpisany jest w strategię firmy pod hasłem 
Siła Wspólnoty. Ludzie jako najważniejszy kapitał są motorem rozwoju biznesu – ich wiedza, doświadczenie, odwaga do 
podejmowania nieszablonowych decyzji przekładają się na to, że ERGO Hestia pozostaje nie tylko liderem, ale też wyznacza 
trendy na rynku ubezpieczeń.

	 Nazwa	SMUKEE	nawiązuje	do	duńskiego	słowa	„smuk-
ke”	czyli	„pięknie”.	Właśnie	w	pięknych	i	przytulnych	
domowych	zaciszach	Duńczycy	znajdują	swoje	szczęście	
i	spełnienie,	tzw.	„hygge”,	a	trend	ten	dotarł	niemalże	do	
wszystkich	zakątków	na	świecie.	Stan	relaksu	i	odpo-
czynku	stają	się	dla	nas	jeszcze	ważniejsze,	szczególnie	
w	perspektywie	ostatniego	roku,	kiedy	większość	wolnych	
chwil	spędzaliśmy	we	własnych	domach	i	mieszkaniach.	
Od	tego	czasu	urządzanie	swoich	„czterech	kątów”	na-
brało	nowego	znaczenia,	a	klienci	szukają	rozwiązań	
i	produktów,	dzięki	którym	ich	miejsce	na	Ziemi	będzie	
w	pełni	odpowiadało	ich	potrzebom	zarówno	na	poziomie	
jakości,	estetyki,	jak	i	komfortu.	To	właśnie	zapewnia	
marka	SMUKEE.
	 Klienci	w	cotygodniowych	ofertach	mogą	znaleźć	pro-
dukty	odpowiadające	najnowszym	trendom	w	atrakcyjnej	
cenie.	Sama	sieć	troszczy	się	nie	tylko	o	atrakcyjny	asor-
tyment,	lecz	także	zwraca	uwagę	na	aspekt	ekologiczny	
oraz	bezpieczeństwo,	oferując	produkty	wykonane	z	ma-
teriałów	przyjaznych	środowisku	i	posiadające	certyfikaty.
 – Cieszymy się, że możemy zaproponować naszym klien-
tom artykuły wyposażenia domu, które zostały wyproduko-
wane w sposób etyczny i proekologiczny, a jednocześnie są 

Stylowe i ekologiczne 
mieszkanie z marką własną 
SMUKEE od Biedronki

ładne, estetyczne i praktyczne w codziennym użytkowaniu 
–	mówi	Paulina	Zając,	kupiec	odpowiedzialna	za	ofertę	
produktów	tekstylnych	w	sieci	Biedronka.
	 W	ramach	linii	SMUKEE	Ecoline	klienci	znajdą	
przyjemne	w	dotyku	poduszki	i	kołdry,	składające	się	
odpowiednio	w	82%	i	w	64%	z	materiałów	z	recyklingu.	
Oba	produkty	posiadają	certyfikaty	Oeko-Tex	Standard	
100	oraz	Global	Recycled	Standard.	Certyfikat	Global	
Recycled	Standard	(GRS)	gwarantuje	etyczny	sposób	
produkcji	i	użycie	tylko	komponentów	przyjaznych	
środowisku.	Oznacza	także	kilkukrotnie	mniejsze	zu-
życie	wody	i	energii	w	porównaniu	do	standardowych	
produktów.	Z	kolei	dwustronny	komplet	pościeli	składa	
się	w	40%	z	przędzy	z	recyklingu,	a	dostępne	w	ofercie	
prześcieradło	zawiera	20%	recyklowanego	włókna.	
Zarówno	te	produkty,	jak	i	ręczniki	kąpielowe	SMUKEE	
Ecoline	składające	się	w	24%	z	przędzy	pochodzącej	
z	recyklingu	są	opatrzone	certyfikatem	Oeko-Tex	Made	
in	Green.	Etykieta	Made	in	Green	potwierdza	m.in.	
produkcję	z	zachowaniem	procesów	przyjaznych	dla	
środowiska,	zachowanie	bezpiecznych	i	społecznie	
odpowiedzialnych	warunków	pracy	oraz	przejrzyste	
łańcuchy	dostaw.

SMUKEE to marka nowoczesnych produktów do domu, zaprojektowana  
w skandynawskiej stylistyce. Można ją znaleźć wyłącznie w sklepach sieci 
Biedronka. Nie jest to jednak trudne – produkty dostępne są w ponad 3000 
placówek w całej Polsce. W ramach kilku linii, takich jak Kids, Ecoline, 
Kitchen, Home oraz Premium, znajdziemy szeroki wybór dekoracji wnętrz, 
eleganckie akcesoria do łazienek, kuchni, sypialni, pokoju dziennego, 
dziecięcego, elementy oświetlenia oraz praktyczne i wygodne meble.



Świadomy rodzic to szczęśliwe dziecko
	 Żaden	kraj	nie	chroni	odpowiednio	dzieci.	
Ich	zdrowie	i	przyszłość	są	bezpośrednio	za-
grożone	nieustanną	degradacją	środowiska	
naturalnego,	zmianami	klimatu	i	praktykami	
marketingowymi	czy	politycznymi.
	 Na	przestrzeni	lat	nasza	świadomość	o	eko-
logii	wzrasta	ale	to	wciąż	jest	za	mało.	Nasze	
codzienne	decyzje	zakupowe	czy	żywieniowe	
mają	ogromne	przełożenie	na	stan	środowi-
ska	naturalnego.	Wciąż	zaśmiecamy	ziemię	
i	to	w	pewnym	momencie	musi	odbić	się	na	
zmianach	klimatu,	z	którymi	co	raz	częściej	
mamy	do	czynienia.
 
Tu chodzi o przyszłość naszych dzieci
 
	 Od	ponad	40	lat	Bambo	Nature	angażuje	się	
w	produkcję	wysokiej	jakości	produktów	do	
pielęgnacji	niemowląt	i	dzieci,	pozostawiając	
jednocześnie	czystszą	Ziemię	dla	przyszłych	
pokoleń.	Dla	 producenta	 zrównoważony	
rozwój	to	o	wiele	więcej	niż	sposób,	w	jaki	
wykorzystywane	są	zasoby	fizyczne.	Chodzi	
o	to,	jak	dbamy	o	siebie	nawzajem.	Dlatego	
firma	pomaga	rodzinom	na	całym	świecie	żyć	
szczęśliwie	i	zdrowo.
	 Myślenie	i	działanie	w	sposób	zrówno-
ważony	jest	i	zawsze	było	częścią	dna	firmy.	
Ochrona	środowiska	jest	dla	Bambo	Nature	
priorytetem	i	sprawia,	że	misją	działalności	
jest	zapewnienie	swoim	klientom	zrównoważo-
nych	i	bezpiecznych	produktów	do	pielęgnacji	
niemowląt	i	dzieci	o	bardzo	wysokiej	jakości.
Pieluchy	Bambo	Nature	są	wykonane	w	za-
kładzie	produkcyjnym	w	Danii	na	maszynach	
zoptymalizowanych	pod	kątem	zużycia	energii,	
które	zapewniają	minimalne	całkowite	zużycie	
energii.	Filozofia	spółki	zakłada,	że	każdy	pro-
dukt	Bambo	Nature,	który	jest	produkowany,	
musi	spełniać	potrzeby	w	najprostszy	możliwy	
sposób	dzięki	starannie	dobranym	surowcom	
przy	zachowaniu	energooszczędnych	procesów	
produkcyjnych.	Producent	jest	dobry	w	tym	co	
robi,	ale	zawsze	stara	się	robić	to	jeszcze	lepiej.	
W	związku	z	tym	wiele	wysiłku	wkłada	się	
w	przedsiębiorstwie	w	zmniejszenie	zużycia	
energii,	a	także	na	minimalizację	odpadów	
i	zmianę	przeznaczenia	materiałów,	jak	tylko	
jest	to	możliwe.	
	 Zdrowe	dzieci	są	szczęśliwymi	dziećmi
Dostarczanie	wiedzy	i	przejrzystości	na	te-
mat	sposobu	produkcji	i	wykorzystania	pro-
duktów	to	ważne	aspekty	codziennej	pracy	
właściciela	marki	Bambo	Nature.	Producent	
zapewnia	klientom	pełną	przejrzystość	skład-
ników,	które	wchodzą	w	bezpośredni	kontakt	
ze	skórą	dziecka.	Z	tego	powodu	wszystko,	co	
idzie	do	produkcji	produktów	Bambo	Nature,	
jest	widoczne	na	liście	składników	użytych	
do	produkcji	pieluch.	Zaróno	produkowany	
asortyment	jak	i	zakład	produkcyjny	posia-
dają	długą	listę	certyfikatów	od	organizacji	
certyfikacyjnych,	takich	jak	Nordic	Swan	Eco-
label,	Asthma-Allergy	Nordic,	FSC™	(Forest	
Stewardship	Council),	Ecocert	COSMOS	oraz	
agencja	certyfikująca	Dermatological	Tested.	
Certyfikaty	te	gwarantują	bezpieczeństwo,	
jakość	i	przyjazność	dla	środowiska	produktów	
Bambo	Nature.

 
Ponieważ wszyscy dbamy 

	 Jako	producent	pieluch	dla	dzieci	Bambo	Nature	
ponosi	ogromną	odpowiedzialność	wobec	klienta,	
jego	dziecka	i	planety,	którą	wszyscy	chcemy	chro-
nić.	Chociaż	producent	robi	wszystko,	co	w	jego	
mocy,	chce	również	inspirować	przyszłe	pokolenia	
do	zachowania	naszej	planety.	Dlatego	też,	po-
czątkowo	przez	wpływ	na	rodzica	stara	się	uczyć	
dzieci,	że	zrównoważony	rozwój	nie	jest	wielkim	
i	nieosiągalnym	celem	w	przyszłości.	Jeśli	wszyscy	
dokonamy	kilku	ekologicznych	zmian	w	naszych	
codziennych	czynnościach,	jesteśmy	już	o	wiele	
bliżej	przekazania	bardziej	ekologicznej	planety	
naszym	dzieciom	i	przyszłym	wnukom.
Nowa	generacja,	wysokiej	jakości	ekologicznych	
pieluszek
	 Linia	Bambo	Nature,	to	nowa	generacja	produk-
tów	najwyższej	jakości,	które	są	przyjazne	dla	śro-
dowiska	naturalnego	oraz	wyjątkowo	bezpieczne	
dla	najmłodszych.	
 
-	bezpieczne	dla	skóry
-	ekologiczne
-	nie	testowane	na	zwierzętach
-	najwyższa	jakość
-	bez	alergenów	i	perfum
-	wyprodukowane	w	Danii
 
	 Oferta	usługowa	i	produktowa	właściciela	marki	
Bambo	Nature	została	wyróżniona	w	ogólnopol-
skim	plebiscycie	elitarnym	tytułem	Laur	Klienta	
Odkrycie	Roku	2021	w	kategorii	Ekologiczne	stra-
tegie	w	biznesie/przemyśle.
 
Dlaczego pieluszki Bambo Nature?
  
	 Pieluszki	Bambo	Nature	zdobyły	popularność,	
bo	chronią	dzieci	przed	groźnymi	skutkami	ubocz-
nymi,	które	są	konsekwencją	używania	zwykłych	
pieluch	jednorazowych.	Są	to	m.in.:	ciężkie	odpa-
rzenia	skóry	pod	pieluszką	i	ich	konsekwencje	oraz	
problemy	z	płodnością	u	chłopców	(przegrzewanie	
jąder	w	zwykłych	foliowych	pieluchach).
 
Właściwości:
 
-	Oddychające	-	Warstwa	tekstylna	na	spodzie	
produktu	przepuszcza	powietrzę,	dzięki	czemu	skó-
ra	dziecka	może	oddychać,	co	zapobiega	odpa-
rzeniom.
-	System	Top	Dry	-	System	Top	Dry	zapewnia	szyb-
kie	wchłanianie	wilgoci,	co	ma	ogromne	znaczenie	
przy	utrzymaniu	suchej	skóry	niemowlaka.
-	Miękkie	-	Super	miękkie	warstwy	wierzchnie	
pieluszek	sprawiają,	że	maluszek	czuje	się	kom-
fortowo,	a	jego	skóra	nie	jest	podrażniana.
-	Elastyczne	-	Pieluszki	wykonane	są	z	elastycz-
nego	materiału,	który	idealnie	dopasowuje	się	do	
ciała	niemowlaka.
-	Ochrona	przed	przeciekaniem	-	Skuteczne	barierki	
ochronne	idealnie	dopasowują	się	do	ciała,	a	tym	
samym	minimalizują	ryzyko	przecieku.
	 Pieluszki	Bambo	Nature	dostępne	są	w	roz-
miarach	dla	dzieci	od	momentu	ich	narodzin	aż	
do	osiągnięcia	masy	ciała	dochodzącej	nawet	do	
50	kg,		w	wielu	sklepach	internetowych	partne-
rów	biznesowych	producenta,	a	także	na	stronie	 
www.abenasklep.pl.

Świat nie zapewnia dzieciom zdrowych 
warunków do życia i klimatu odpowiedniego dla 
ich przyszłości.


