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Dobra energia dla start-upów
i naukowców od ING!
Program Grantowy ING dla start-upów i młodych naukowców to nowa formuła
i sposób na wspieranie innowatorów w tworzeniu rozwiązań dobrych dla planety.
Uczestnicy odpowiadają na wyzwanie „Jak zapewnić czystą i dostępną energię”.

Czy innowacje mogą być rozwiązaniem dla wyzwań klimatycznych? To nowe metody, nieszablonowe
myślenie i nieoczywiste pomysły adresujące aktualne
problemy i potrzeby. Innowacje to również szybkość
działania, niezbędna w walce ze zmianami klimatu,
które dotykają nas już dzisiaj. Jest to jedno z kluczowych
wyzwań, z jakimi mierzymy się globalnie. Dlatego potrzeba zdecydowanych działań tu i teraz, aby przyspieszyć
zieloną transformację.
Do utworzenia Programu Grantowego ING z rocznym
budżetem w wysokości 2 mln zł bank zobowiązał się
w – ogłoszonej w połowie ubiegłego roku – Deklaracji

Ekologicznej. Wyznaczył w niej konkretne cele, które
będzie realizować w najbliższych latach: dla siebie,
przyszłych pokoleń i zrównoważonego świata. W tej
edycji konkursu bank przeznacza 1 mln zł na rozwiązania
związane z czystą i dostępną energią.
– Od wielu lat promujemy rozwiązania związane ze
zrównoważonym rozwojem. Wprowadzamy do oferty
produkty wspierające działania proekologiczne i odpowiedzialnie zarządzamy ryzykiem środowiskowym. Dzielimy
się z klientami naszą wiedzą i doświadczeniem. Teraz
chcemy również zachęcać do działań na rzecz środowiska
start-upy i młodych naukowców. Zobowiązaliśmy się do

przekazania 2 mln zł na program grantowy w obszarze
zrównoważonego rozwoju. Najlepsze projekty będziemy
nagradzać w konkursach organizowanych dwa razy do
roku. Wspólnymi działaniami, z wykorzystaniem technologii i innowacyjnych rozwiązań, możemy wiele osiągnąć
– powiedziała Joanna Erdman, Wiceprezes Zarządu ING
Banku Śląskiego.
Do programu mogą zgłosić się start-upy i naukowcy
do 5 lat po studiach. Pierwsza edycja skupia się na 7.
celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ, czyli czystej
i dostępnej energii. Poszukiwane są rozwiązania, które
poprawią efektywność energetyczną, zwiększą wyko-

rzystanie odnawialnych źródeł energii, czy pomogą
w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Najlepsze
z nich otrzymają granty na dalszy rozwój projektów. Za
pierwsze miejsce jest to 400 tys. zł, za drugie 300 tys.
zł, a za trzecie 150 tys. zł. Dodatkowo bank przewidział
możliwość przyznania nagród specjalnych, o łącznej
wartości 150 tys. zł. Wyboru dokona kapituła składająca się z przedstawicieli  świata biznesu, środowiska
akademickiego, a także organizacji pozarządowych.
ING Bank Śląski reprezentować będą członkowie
zarządu: Brunon Bartkiewicz, Joanna Erdman, Ewa
Łuniewska, Sławomir Soszyński oraz Chief Innovation
Officer Małgorzata Jarczyk-Zuber.
Wsparcie finansowe to jednak nie wszystko. Dodatkowo finaliści wezmą udział w warsztatach, podczas
których dowiedzą się, jak rozwijać i prezentować swoje
innowacyjne rozwiązania. Z kolei zwycięzcy będą mogli
skorzystać z indywidualnego mentoringu, promocji
w mediach oraz możliwości nawiązania współpracy
z inwestorami i firmami z portfolio ING.
– Przeprowadziliśmy wiele badań i rozmów ze
start-upami i naukowcami – stworzyliśmy koncepcję
konkursu adresującą potrzeby i oczekiwania tej grupy.
Uwzględniliśmy elementy, które są istotne dla tych grup,
m.in. warsztaty, mentoring, działania promocyjne – powiedziała Małgorzata Jarczyk-Zuber, Chief Innovation
Officer ING Banku Śląskiego. I dodała: – Mamy nadzieję,
że dzięki tej inicjatywie przyczynimy się do popularyzacji rozwiązań w zakresie czystej i dostępnej energii
oraz twórczego myślenia nastawionego na kreowanie
i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ESG.
Pierwsza edycja rozpoczęła się 4 kwietnia i potrwa
do 27 czerwca 2022. Rozwiązania można zgłaszać do
30 maja na stronie Programu Grantowego ING www.
ing.pl/programgrantowy.
ING podejmuje szereg inicjatyw ekologicznych,
które wspierają klientów i społeczeństwo w odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów środowiska naturalnego.  W tegorocznej edycji Lauru Klienta bank
otrzymał  złotą nagrodę i pierwsze miejsce rankingu
w kategorii „ekologiczne strategie w biznesie”. To
jedna z najbardziej prestiżowych nagród na polskim
rynku konsumenckim. Nagroda za najwyższej jakości
produkty, marki, usługi, nowości oraz innowacje.
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Bo warto być solidnym!
Projekt Solidny Pracodawca
Roku wyłania i promuje podmioty
gospodarcze cechujące się wzorcową
polityką personalną, która przekłada
się na wysoką jakość produktów
i usług.
Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych
działających na terenie całego kraju selekcjonowane są te przedsiębiorstwa, które mogą zawalczyć
o tytuł Solidnego Pracodawcy Roku i znaleźć się
w elitarnym gronie laureatów. Organizatorem
programuSolidny Pracodawca Roku jest redakcja
„Stron Rynku” oraz „Rzecz o Biznesie”. W związku
ze specyfiką pracy zespołu podstawą wstępnej weryfikacji przedsiębiorstw są standardowe działania
dziennikarskie (m.in. zbieranie informacji poprzez
kontakt z instytucjami takimi jak powiatowe urzędy
pracy, urzędy miast czy Państwowa Inspekcja Pracy).
Wysoce cenione jest wsparcie, jakiego udzielają
patroni projektu – SAZ, Business Centre Club oraz
Stowarzyszenie Pracodawców RP. Wyróżnieniem dla
firm jest już sama nominacja, gdyż w dużej mierze
jest ona wynikiem pozytywnych rekomendacji oraz
opinii zaczerpniętych w lokalnym środowisku przedsiębiorstw.
Zdobycie tytułu to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale również możliwość zaprezentowania się
na łamach ogólnopolskich mediów. Zwieńczeniem
każdej z edycji projektu jest ogólnopolska gala, na
którą zaproszeni zostają wszyscy laureaci tytułu.
Podczas uroczystości wyróżnione firmy otrzymują tablice pamiątkowe potwierdzające słuszność
dotychczasowych działań z zakresu polityki personalnej. Wydarzenie jest również wspaniałą okazją
do wymiany doświadczeń i pomysłów z obszaru HR.
Zapraszamy na stronę internetową, gdzie mogą
się Państwo zapoznać z wypowiedziami laureatów
na temat projektu, które są wizytówką tego przedsięwzięcia.
– Proszę powiedzieć w kilku słowach, czym jest
projekt Solidny Pracodawca Roku.
– Nasz projekt jest jednym z najstarszych tego
typu przedsięwzięć w Polsce. Od lat weryfikujemy
tysiące podmiotów gospodarczych pod względem
prowadzonej polityki personalnej. Nasze działania
to nie tylko research w lokalnym środowisku, ale
również wewnętrzna weryfikacja. Nie przesadzę

których działania w zakresie HR są godne naśladowania. Nadrzędną cechą jest potwierdzenie rzetelności,
odpowiedzialności, a przede wszystkim solidności
danej organizacji. Wyróżnienie tytułem Solidnego
Pracodawcy Roku daje jasny przekaz o tym, że dana
firma jest liderem w dzie- dzinie zarządzania najistotniejszym kapitałem każdej organizacji, czyli ludźmi.
W konkurencyjnym otoczeniu nie ma istotniejszej
cechy niż solidność. Świadomość, że dany podmiot
uzyskał takie wyróżnienie utwierdza w przekonaniu,
że będzie on nie tylko świetnym pracodawcą, ale
również partnerem biznesowym.

– Jakie korzyści przynosi pracodawcy udział
w tym projekcie?
– Wiemy, jak ważny w dzisiejszych czasach stał
się employer branding, szczególnie w dobie rynku
pracy, który – jak to się zwykło już mówić – należy do
pracowników. Wymaga on od pracodawców takich działań, które pozwolą w pełni wykorzystywać potencjał
całego przedsiębiorstwa. W konkurencyjnym otoczeniu
przedsiębiorstwom coraz trudniej wyróżnić się na
tle pozostałych podmiotów, tym samym pozyskanie
specjalistów wymaga od nich dodatkowych działań.
Firmy chcą zatrudniać rzetelnych pracowników, ale
też takich, którzy zostaną w ich strukturach na lata.
W związku z tym podejmują działania zmierzające
do uzyskania cech unikatowych, którymi przekonają
potencjalnych kandydatów do tego, by stali się częścią
ich organizacji.
– Czy zauważyła Pani na przestrzeni lat zmiany
w organizacji i zarządzaniu firm w Polsce?
– Tak, oczywiście. Rynek pracy w Polsce oraz kultura
zarządzania organizacjami są bardzo dynamiczne,
a ich zmiany idą ze sobą w parze. Kwestie płacowe to
niezwykle istotny element dla każdego pracownika
i to pewnie nigdy się nie zmieni z logicznych względów. Jednak istotną wartością stały się rozbudowane
działania dotyczące polityki personalnej, takie jak
możliwość podnoszenia kwalifikacji, awansu czy realizacji ambicji oraz planów nie tylko zawodowych. Dziś
pracownik chce być postrzegany jako część organizacji.
Ukierunkowany jest na rozwój, a działania, takie jak
inicjatywy pracownicze, wolontariaty, imprezy integracyjne sprawiają, że czuje się on częścią tej struktury.
Jednostką, która ma realny wpływ na funkcjonowanie
firmy, w której jest zatrudniona.
– Firma zdobyła wyróżnienie. I co teraz?
– Przedsiębiorstwa wyróżnione w projekcie Solidny
Pracodawca Roku nadążają za zmianami i potrzebami
dynamicznego rynku pracy w Polsce. Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom oraz głośno to komunikują.
A my im w tej komunikacji pomagamy poprzez media,
które wspierają nasz projekt. Myślę, że czołowe i opiniotwórcze dzienniki są do tego doskonałą platformą. Dzięki nim potencjalny pracownik szukający dla
siebie właściwego miejsca zatrudnienia, a zarazem
znający swoją wartość, może bardziej świadomie
podejmować decyzję. Jeśli wiemy, że dany podmiot
został zweryfikowany pozytywnie przez organizację
godną zaufania, to znak, że takie przedsiębiorstwo
zasługuje na naszą uwagę.

Chciałoby się napisać, że 17 edycji minęło jak
jeden dzień. Jeszcze nie tak dawno Laur Konsumenta
wchodził na rynek, zaskakując wszystkich swoją
pionierską misją i wizją. A ta nie jest skomplikowana, bo to co proste sprawdza się przecież najlepiej.
Od kilkunastu lat projekt przynosi konsumentom
i dostarczającym im produkty oraz usługi firmom
odpowiedź na pytanie o to, kto jest najpopularniej-

szy w swojej kategorii plebiscytu. Kogo i co można
polecić innym? Z biegiem lat to charakterystyczne
godło stało się jedną z najbardziej rozpoznawalnych
form graficznych rekomendacji produktów i usług.
Za naklejonym na opakowaniu lub umieszczonym na
stronie laureata znakiem stoją setki oddanych przez
respondentów głosów w każdej z ponad 300 funkcjonujących kategorii – to brzmi dumnie.

Tina Dej, Dyrektor Programu Solidny Pracodawca Roku
jeśli powiem, że firmy, którym udało się przejść
proces pozytywnie, znalazły się w elitarnym gronie
podmiotów wiodących prym na naszym rodzimym
rynku pracy. Celem programu Solidny Pracodawca
Roku jest wyłonienie najlepszych pracodawców
w Polsce, szczególnie tych, którzy w swojej działalności promują najciekawsze rozwiązania z zakresu
HR, a przy tym dzielą się własnymi doświadczeniami
na łamach ogólnopolskiej prasy.
– Jaki jest cel tej inicjatywy?
– Tak jak wcześniej wspomniałam, celem projektu
jest wyłonienie oraz wsparcie medialne podmiotów,

Jesteśmy na czasie,
znaczy odkrywamy...

Nowość i moda. Świeże, odkrywcze spojrzenie. Przygoda z inwencją
i stop dla limitu. Pobudzanie wyobraźni. Zainteresowanie produktem,
którego nie było. produktem zaskakującym i potrzebnym. To chwile
miłe, z dreszczykiem pozytywnych emocji. Zaproszenie do świata
odkryć...

Jesteśmy dla Ciebie
od ponad 17 lat!

LAUR KONSUMENTA / LAUR KLIENTA

Każdego roku na rynku pojawiają się nowe produkty
i usługi. Oko cieszą dopiero co nakreślone linie karoserii
samochodów. Kreatorzy mody dyktują nowe style, a te  
błyskawicznie podbijają ulicę, dzięki dynamicznym producentom odzieży. Urodę wspierają świeżością pachnideł
i mazideł  firmy kosmetyczne. Świat kulinariów zachęca
do odwagi w tradycyjnym i efektownym gotowaniu.
Farmacja wspiera nasze zdrowie i kondycję najnowszymi
osiągnięciami i wiedzą. Biura podróży kuszą dotychczas
przez nas niedotkniętymi  zakątkami globu i pomysłami
na  spędzanie czasu. Sprzęt sportowo-rekreacyjny cieszy

nasze ciało i nasze ambicje.   Każdego roku odkrywamy coś
dla siebie... i coś dla was. Jesteśmy niecierpliwie ciekawi
kolejnych odkryć: ekipa Odkrycie Roku
   Odkrycie Roku to nagroda przyznawana innowacyjnym produktom i usługom, które pomimo statusu nowosci
na rynku potrafią wzbudzić zaufanie odbiorców. Dotyczy
ona również produktów i usług, które przeszły relaunch,
lifting marketingowy, zainteresowały nową, skuteczną
kampanią reklamową, bądź zostały wskazane przez
głosujących w ogólnopolskim sondażu Laur Konsumenta/
Laur Klienta.

Przedłużamy bezawaryjność
ZF CV Systems Poland
Solidnym Pracodawcą 2022 Firma Ceramizer Sp z o.o. istnieje na rynku od 1996 roku
Już po raz czwarty firma ZF CV Systems Poland Sp. z o.o.
zdobyła tytuł Solidnego Pracodawcy w kategorii dużych firm
ogólnopolskich. – Po raz kolejny doceniono nasz wkład
w rozwój pracowników, również stabilność zatrudnienia, system
wynagradzania i premiowania – mówi Michał Muniowski,
Dyrektor Generalny ZF CV Systems Poland.

Program Solidny Pracodawca Roku wyróżnia
najlepszych krajowych pracodawców. Kapituła
konkursu ocenia działania na rzecz pracowników
i docenia te organizacje, które wdrażają nowoczesne
rozwiązania z zakresu HR, stając się tym samym
wzorem dla innych firm.
Aby zdobyć tytuł Solidnego Pracodawcy, przedsiębiorstwo dokumentuje wzorową i spójną politykę,
jaką realizuje wobec pracowników. Dotyczy to m.in.
szkoleń, programów rozwojowych i motywacyjnych,
a także związanych z budowaniem marki pracodawcy.
Ważna jest także opinia, jaką ma firma na zewnątrz.
Oraz to, czy dzieli się swoimi najlepszymi praktykami
związanymi z zarządzaniem.
– To dla nas wielki zaszczyt, ale i zobowiązanie
na kolejne lata, by doskonalić nasze procesy – mówi
Michał Muniowski.
Spółka ZF CV Systems Poland Sp. z o.o. od maja
2020 roku jest częścią ZF, globalnego koncernu
technologicznego, który dostarcza rozwiązania dla
samochodów osobowych, komercyjnych oraz dla
przemysłu, wspierając w ten sposób rozwój mobilności nowej generacji. Technologia ZF umożliwia
pojazdom widzenie, myślenie i działanie („see. think.
act”). W czterech obszarach technologicznych, takich
jak: sterowanie ruchem pojazdów, zintegrowane
bezpieczeństwo, zautomatyzowana jazda oraz elek-

i specjalizuje się w produkcji wysokojakościowych preparatów
do regeneracji i ochrony urządzeń, silników i mechanizmów
zużywanych w procesie tarcia.

Preparaty Ceramizer są wytworami całkowicie
polskiej produkcji i pozostają własnością polskiej
firmy Ceramizer Sp z o.o. Ceramizery są dostępne
na rynku polskim od 26 lat i w tym czasie nie tylko
potwierdziły swoją skuteczność w opiniach użyttromobilność, firma ZF oferuje kompleksowe rozwią- kowników i ekspertów, lecz również marka Cerazania i oprogramowanie dla producentów pojazdów mizer stała się synonimem jakości i niezawodności,
oraz dostawców usług transportowych. Firma ZF a nazwa firmy potocznie używana do określania
oferuje technologię elektromobilności dla różnych całej rodziny produktów – dodatków do oleju. Firma
rodzajów pojazdów. Dzięki swoim produktom, firma nieustannie poszerza
przyczynia się do redukcji emisji zanieczyszczeń,   ofertę swoich produkochrony klimatu oraz poprawy bezpieczeństwa tów i pracuje nad coraz
to nowszymi rozwiąjazdy.
Obecnie Grupa ZF prowadzi w Polsce działalność zaniami technicznymi,
w 7 lokalizacjach: Bielsku-Białej, Czechowicach-Dzie- które mają wspomagać
dzicach, Częstochowie, Gliwicach, Łodzi, Warszawie pracę wszelakich mei Wrocławiu. Obszar działalności ZF w naszym kraju chanizmów i urządzeń.
Dla kogo są Ceramijest bardzo szeroki i obejmuje zakłady produkcyjne,
centra inżynieryjne R&D, centra usług takich jak IT, zery? Zdecydowanie dla
finanse, zakupy czy HR oraz dział ZF Aftermarket, każdego użytkownika pojazdów, niezależnie czy
który oferuje szeroką gamę produktów do układów jest to motocykl, samochód, czy ciągnik rolniczy.
napędowych, kierowniczych i podwozi pod markami W każdym silniku czy skrzyni biegów zachodzą
procesy tarcia, a naszym zadaniem jest te procesy
SACHS, LEMFÖRDER, TRW, BOGE i ZF.
Spółka ZF CV Systems Poland Sp. z o.o. zatrudnia ograniczać – przedłużając tym samym bezawaryjność
w trzech zakładach około 2600 osób i jest ważnym oraz żywotność danego podzespołu. Krajowa sieć
węzłem globalnych zasobów organizacji ZF – centrum dystrybucji liczy ponad 1500 punktów dystrybucyjbadawczo-rozwojowym oraz inżynierii produk- nych, natomiast za granicą jesteśmy obecni w kilkucji. W  fabrykach we Wrocławiu produkowane są nastu krajach na całym świecie. Sektory, w których
m. in. systemy przeciwdziałające blokowaniu kół zastosowanie mają preparaty Ceramizer to nie tylko
(ABS), siłowniki hamulcowe, elektroniczne systemy motoryzacja, ale także przemysł i transport. Gama
hamowania i kontroli trakcji (EBS/ESC) i systemy produktowa składa się obecnie z dwudziestu dwóch
produktów specjalistycznych, przeznaczonych do
hamulcowe do samochodów osobowych.

większości mechanizmów, w których występuje
tarcie. Flagowym i najbardziej rozpoznawalnym
produktem jest naturalnie Ceramizer CS, wielokrotnie nagradzany i doceniany na rynku dodatek do silnika czterosuwowego, którego receptura
pozostaje niezmienna od wielu lat, gwarantując
oryginalność i niepowtarzalność danego produktu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów,
firma rozwija i wprowadza kolejne rozwiązania
spełniające najwyższe
standardy jakości oraz
bez problemu konkurujące z największymi
markami na świecie.
Do tego grona zaliczyć
możemy nowe produkty w postaci płukanek
Engine Flush POWER
oraz SOFT, jak również
całkowicie bezpieczny dla gumowych powierzchni penetrator PREDATOR. Rynek motoryzacyjny,
a zwłaszcza jego odnoga w postaci dodatków do
oleju, jest bardzo wymagający oraz szybko weryfikuje nieudane próby zaistnienia na nim. Dlatego
tak ważne jest postawienie na sprawdzone przez
tysiące klientów rozwiązania i pewność, że dany
wybór będzie jednym z najlepszych możliwych. Jest
nam niezmiernie miło, że od ponad 26 lat możemy
dostarczać najlepsze rozwiązania dla naszych klientów indywidualnych oraz partnerów biznesowych,
jak również mieć realny wpływ na rozwój sektora
dodatków do oleju silnikowego w naszym kraju.

Aromaterapia dla
kierowcy i pasażerów

Gaztech sp. z o.o. sp.k.
– przyjazny pracodawca

Pani Szyszka to nie tylko patent na przyjemny zapach w samochodzie Gaztech sp. z o.o. sp.k. jest firmą rodzinną działającą od 1994 roku
ale również dobry nastrój kierowcy i pasażerów.
w branży gazowej. Spółka zajmuje się sprzedażą gazów sprężonych,
świadczeniem wysokospecjalistycznych usług spawalniczych,
Rewolucja
zapachowa
prowadzi sklep z urządzeniami i artykułami spawalniczymi, a także
Aromaterapia jest czystą i w pełni
dla kierowców
naturalną metodą łagodzenia lub usuwypożyczalnię i serwis urządzeń spawalniczych.
wania różnych dolegliwości. Rewelacyjny
nowy produkt przenosi kierowców i podróżujących w nowy wymiar podróży
i środowiska.
Rozwiązanie sygnowane marką Pani
Szyszka™ to proste, ekologiczne i jednocześnie unikalne rozwiązanie zapachowe dla kierowców i pasażerów. Pani
Szyszka™ wykorzystuje czyste, naturalne
produkty roślinne mające niezwykłą moc
łagodzenia lub usuwania bardzo wielu
i bardzo różnych dolegliwości.

Dobry zapach w samochodzie

Czy używasz w samochodzie zapachów, które wspierają Twoją kondycję?

- Pani Szyszka™ to nie tylko zapach! To
rewolucja zapachowa w Twoim aucie!
- To wsparcie dla Ciebie i pasażerów!
Ekologiczna i tania – zostanie z Tobą
na 4-5 lat
- Mieszanka wystarcza > 4 miesiące (2
krople dziennie) i można ją dokupić.

Gadżet firmowy – innowacja ekologiczna,
Obecnie bardzo wiele osób cierpi na deficyt czasu, a na nowy wymiar komunikacji

wdychanie zapachu trzeba poświęcić minimum 15-20 minut, aby olejki eteryczne dostały się do naszego organizmu
i rozpoczęły swoje dobroczynne działanie. Pani Szyszka™
nakropiona odpowiednią mieszanką wysokiej jakości,
wybranych spośród najlepszych olejków eterycznych
wspiera równowagę wewnętrzną, psychikę i ciało. Są to
mieszanki dla kierowców stworzone przy współpracy ze
światowej klasy ekspertami od aromaterapii w najlepszym
polskim laboratorium specjalizującym się w naturalnych
substancjach zapachowych.

Co się wydarzy jak użyjesz Pani Szyszki™ jako
upominku spersonalizowanego dla Twojej firmy?
Klient, partner, pracownik dostrzeże Twoją innowacyjność, ale również wrażliwość ekologiczną.
Poczuje, że się o niego troszczysz, bo to nie tylko
zapach, to także wsparcie organizmu. Będzie o Tobie
pamiętał wiele lat.
Więcej na: www.paniszyszka.pl

Nota ochronna
Pani Szyszka™ (Lady Pinecone™ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej). Wzór przemysłowy chroniony w EU: Registered
Community Design 007989777. Nazwa - znaki graficzne, słowne oraz sposób mocowania  są chronione przez Urząd Patentowy
RP oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO oraz U.S. Patent and Trademark Office (USPTO).

Spółka stworzyła i rozwija markę Friendly Gas
(chronioną jako znak towarowy na terytorium Unii
Europejskiej). Wyraża ona model biznesowy, w którego centrum są ludzie – zespół i klienci spółki.
Gaztech sp. z o.o. sp.k. stawia na najwyższą jakość
obsługi klienta, przejrzystą i konkurencyjną politykę
cenową. W DNA Spółki zaszyte jest stałe poszukiwanie
nowych obszarów aktywności biznesowych, podejmowanie wyzwań rozwojowych, ciągłe uczenie się.
Prowadzenie biznesu w taki sposób jest możliwe
tylko z zaangażowanym i kompetentnym zespołem.
W spółce jest mała rotacja pracowników, trzon firmy
tworzą osoby pracujące w niej nierzadko od ponad
20 lat. Jednocześnie wraz z rozwojem i włączaniem
nowych obszarów Kadra jest poszerzana, potrzebne
są osoby o nieznanych wcześniej w spółce kompetencjach.
Gaztech sp. z o.o. sp.k. od wielu lat aktywnie angażuje się w programy stażowe dla osób bezrobotnych,
dając szansę na aktywność zawodową, zdobycie
nowych kompetencji, dalszą współpracę po zakończeniu stażu.
Gaztech sp. z o.o. sp.k. jest także otwarta na pozyskiwanie do współpracy absolwentów uczelni
wyższych. Służy temu realizowane porozumienie
z Politechniką Warszawską Filia w Płocku, którego
jednym z głównych elementów jest realizacja programów praktyk, staży, przekazywanie informacji
o ofertach pracy do absolwentów Politechniki.Spółka

uczestnicząc w dialogu ze światem nauki przedstawia
potrzeby pracodawców, związane z pożądanymi
kompetencjami na rynku pracy. Aktywność związana z organizacją staży, praktyk pozwala studentom,
absolwentom na uzupełnienie wiedzy akademickiej
praktycznymi kompetencjami ze świata przemysłu.
Istotnym elementem strategii rozwojowej firmy
są nowe technologie, innowacje. Spółka współpracuje
z pracownikami naukowymi, tworząc projekty, w których mogą oni realizować prace badawcze.
Ta część działalności firmy tworzy bazę wspierającą
potencjał rozwojowy kadry. Gaztech sp. z o.o. sp.k.
wyposaża stanowiska pracy w nowoczesne narzędzia,
stawia na wymianę wiedzy między pracownikami,
a także między kadrą Gaztech a współpracującą kadrą
naukową.
– Spółka posiada płaską strukturę, każdy z Członków
Zespołu jest zaproszony do tego, by czuć się częścią
wyzwań i sukcesów firmy. Cele i kierunki rozwoju są
komunikowane bezpośrednio wszystkim pracownikom
z jasnym i czytelnym komunikatem o potrzebie włączania
się w ich realizację i ze wskazywaniem, co indywidualnie
dla każdego z nich będzie oznaczało powodzenie poszczególnych inicjatyw – mówi Norbert Zieliński - wspólnik
Gaztech sp. z o.o. sp. k  
Uzyskanie przez Gaztech sp. z o.o. sp.k. wyróżnienia
certyfikatem Solidny Pracodawca potwierdza trafność
opierania polityki rozwojowej firmy o budowanie
Zespołu i wspieranie go w działaniu.

Złoty sukces Shell

Rozmowa z Moniką Kielak-Łokietek, dyrektorką
działu stacji paliw i rozwoju sieci detalicznej Shell
Polska
Już po raz 4. Shell otrzymał wyróżnienie w postaci
złotego Lauru Klienta w kategorii „jakość obsługi na
stacjach paliw”. Złoty Laur Klienta to renomowana
nagroda w branży detalicznej, w której kluczowa dla
sukcesu jest opinia klientów. To świadczy o najwyższym
zaufaniu i satysfakcji konsumentów. Tym bardziej jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie nasza marka znalazła się
na podium.

Klient – nasz gość

Od zawsze staramy się, by każdy klient na naszej stacji
czuł się jak gość. Troska o jego bezpieczeństwo i wygodę
zaczyna się w momencie, gdy kierowca wysiada z auta.
Pracownicy podjazdu pomagają kierowcy zatankować
samochód, doradzają w zakresie doboru właściwego
paliwa, umyją szyby, a nawet sprawdzą ciśnienie w kołach
auta. Nasi eksperci w zakresie obsługi przy kasie witają
klienta uśmiechem i oferują fachową pomoc w sprawnej
realizacji oczekiwań klientów naszych stacji. Prowadzimy
szkolenia dla pracowników i monitorujemy poziom
satysfakcji konsumentów, aby mieć pewność, że czują
się oni u nas jak najlepiej.
Doskonała jakość obsługi to zasługa całego zespołu,
który codziennie staje na wysokości zadania i zawsze
wyróżnia się wysokim poziomem profesjonalizmu. Jak
widać obfituje to w takie nagrody jak złoty Laur Klienta!

Najwyższa jakość produktów

W naszej ofercie zarówno paliwowej, jak i pozapaliwowej staramy się o najlepszej jakości wyselekcjonowane produkty, które przyniosą zadowolenie
naszych klientów. Od paliw cenionych na całym świecie
po najwyższej jakości kawę i przekąski dostępne w gastronomiczno-kawiarnianym koncepcie Shell Café.
Jeśli chodzi o paliwa, to naszym flagowym produktem
jest Shell V-Power, które posiada unikalną formułę czyszczącą DYNAFLEX, która pomaga usuwać szkodliwe osady
i dzięki temu zwiększa efektywność procesu spalania.
Nasi klienci mogą wypróbowywać paliwa premium przez
dwa dni w tygodniu w cenie paliw podstawowych: we
wtorki Shell V-Power 95, a w czwartki Shell V-Power
Diesel. Dzięki temu udowadniamy, że oprócz dobrej
jakości zapewniamy doskonałą cenę!

Shell Café to przyjazne miejsce idealne na chwilę
odpoczynku podczas długiej podróży przy aromatycznym napoju. Nasza marka to przede wszystkim
dwie mieszanki kawowe: espresso i lungo, ale
również świeże croissanty, kanapki własnej marki, a także wegetariańskie i wegańskie przekąski.
Ziarna kawy mają certyfikat Rainforest Alliance
Certified™, a każda filiżanka małej czarnej jest
przygotowywana przez naszych pracowników,
którzy ukończyli kurs baristyczny w ramach Akademii Shell Café.

Więcej niż paliwo

Oferta pozapaliwowa Shell to jednak nie tylko
koncept kawiarniano-gastronomiczny Shell Café. To
także możliwość nadania i odbioru przesyłki. Dzięki
współpracy z Pointpack umożliwiamy korzystanie
z usług kurierskich DHL na większości punktów naszej marki. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom
stacje Shell to wielofunkcyjne obiekty usługowe
dopasowane do potrzeb i wymagań dzisiejszego
konsumenta. Dzisiaj w naszych punktach wypijemy
jakościową kawę przygotowaną przez przeszkolony
zespół baristów, zrobimy najpotrzebniejsze zakupy
czy założymy konto bankowe. Wprowadzone udogodnienia nieustannie wpływają na wciąż rosnący
poziom satysfakcji naszych klientów, sprawiając,
że marka Shell to jeden z liderów na rynku convenience.

Troska o ludzi

W Shell dbamy nie tylko o jakość oferowanych
przez siebie produktów i usług. Troszczymy się
także o dobro ludzi, a swoją pomocą obejmujemy
też lokalne społeczności. Wraz z wybuchem wojny
w Ukrainie jako grupa przekazaliśmy już ponad 38
mln zł na rzecz organizacji charytatywnych i rządowych, oraz oferujemy darmowy ciepły napój na
naszych stacjach czy przekazujemy paliwo. Jestem
bardzo dumna z decyzji Shell w zakresie wsparcia
m.in. dla polskiej Państwowej Straży Pożarnej. To
bardzo dobra decyzja, aby pomóc tym, którzy zawsze i bezwarunkowo niosą pomoc potrzebującym.

