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STRONY RYNKU
Shell Helix – najlepiej oceniane 
oleje silnikowe w Polsce
Oleje silnikowe Shell Helix to jedne z najbardziej zaawansowanych 
technologicznie, w pełni syntetycznych środków smarnych dostępnych na 
polskim rynku. Oleje Shell Helix uzyskały aprobaty i rekomendacje wiodących 
producentów samochodów na świecie, ale cieszą się również niesłabnącym 
zaufaniem klientów. Potwierdzeniem tego jest wyróżnienie w postaci nagrody 
e-Laur X-lecia w prestiżowym plebiscycie „Laur Klienta”.

	 Wyróżnienie	to	efekt	najwyższej	sumy	głosów	ze-
branych	przez	markę	Shell	Helix	w	internetowych	gło-
sowaniach	na	Laur	Konsumenta/Laur	Klienta	w	latach	
2012-2022.	Przeliczenie	głosów	oddanych	przez	inter-
nautów	potwierdziło,	że	oleje	Shell	Helix	znajdują	się	
w	elicie	produktów	dostępnych	na	rynku	konsumpcyjnym	
w	Polsce.
 – Laur Konsumenta/Laur Klienta to jeden z najbar-
dziej liczących się certyfikatów konsumenckich w Polsce. 
Niezmiernie cieszy mnie, że po raz kolejny zostaliśmy wy-
różnieni przez użytkowników ocenianych produktów.  
Świat się zmienia, a internet jest miejscem, gdzie nasi 

klienci podejmują coraz więcej decyzji zakupowych. Tym 
bardziej dziękujemy im za zaufanie, pozytywne opinie 
oraz niesłabnące przywiązanie do marki Shell Helix. Co 
ważne, my również idziemy z duchem czasu. Wiemy, że 
zmieniają się oczekiwania nabywców środków smarnych. 
Rośnie popularność olejów zapewniających lepszą ochronę 
silnika, mających dłuższą żywotność i jednocześnie mo-
gących pomóc zmniejszyć ślad węglowy. Aktualna gama 
produktów Shell Helix spełnia te wymagania i pomaga 
przyczyniać się do zapewnienia bardziej zrównoważonego 
rozwoju w przyszłości – powiedział	Łukasz	Radzymiński,	
Dyrektor	Sprzedaży	w	dziale	olejowym	Shell	Polska.
Gama	olejów	silnikowych	Shell	Helix	obejmuje	neutralne	
emisyjnie1	produkty	przeznaczone	do	samochodów	oso-
bowych	zasilanych	różnymi	paliwami,	w	tych	pojazdów	
hybrydowych.	Stosowanie	olejów	Shell	Helix	zapewnia	
użytkownikom	takie	korzyści	jak	dłuższa	ochrona	parame-
trów	silnika2,	doskonała	ochrona	turbosprężarki3	oraz	do	
3%	oszczędności	paliwa,	co	w	połączeniu	z	możliwością	
wydłużenia	żywotności	silnika,	obniża	emisje4. 

1.	Termin	„neutralny	emisyjnie”	oznacza,	że	koncern	Shell	zawarł	transakcję,	w	ramach	której	określona	ilość	ekwiwalentu	dwutlenku	węgla	(CO₂e),	
odpowiadająca	ilości	związanej	z	wydobyciem	i	transportem	surowca,	produkcją,	dystrybucją,	wykorzystaniem	i	zakończeniem	cyklu	życia	oleju	Shell	
Helix	Ultra	0W	nie	została	wyemitowana	dzięki	ochronie	naturalnych	ekosystemów	lub	została	usunięta	z	atmosfery	poprzez	proces	bazujący	na	naturze.	
CO2e	(ekwiwalent	CO2)	odnosi	się	do	CO2,	CH4,	N2O.	
2.	Doskonała	ochrona	przed	naprężeniami	i	zużyciem	silnika	w	ekstremalnych	temperaturach,	w	porównaniu	ze	specyfikacją	API	SP



Innowacje w służbie klientom
Szczyt paczkowy to szczególny czas w roku dla firm kurierskich. Odpowiadamy na wyjątkowo duże potrzeby zarówno 
sektora handlu, jak i konsumentów. Grudzień to moment wielu atrakcyjnych promocji, które są świetną okazją do 
przygotowania prezentów z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, ale nie tylko. Z badań wynika, że dla 67% 
internautów bardziej atrakcyjne ceny są motywacją do kupowania online1. Dlatego szczyt paczkowy to zawsze wyzwanie, 
do którego w DHL Parcel przygotowujemy się już od połowy roku. Kluczowym zadaniem jest doręczenie naszym klientom 
przesyłek na czas. Aby było to możliwe, stawiamy na nieustanny rozwój infrastruktury oraz wdrażanie innowacyjnych  
i efektywnych rozwiązań m.in. z zakresu automatyki i robotyki, a także digitalizacji. Integracja technologii w procesach  
to większa satysfakcja klientów i wyższa jakość obsługi, która jest naszym wyróżnikiem.

Optymistyczne prognozy mimo trudnego 
czasu
 
	 Mimo	że	wielu	konsumentów	zapowiada	zaci-
skanie	pasa,	to	czas	okołoświąteczny		jest	zawsze	
wyjątkową	okolicznością,	wpływającą	pozytywnie	
na	decyzje	zakupowe.	Optymistyczne	prognozy	
prezentują	m.in.	ekonomiści	z	Deloitte.	Przewidują	
oni	wzrost	sprzedaży	internetowej	w	tym	sezonie	
świątecznym	o	13,5	proc.,	podczas	gdy	dla	sklepów	
stacjonarnych	szacują	wzrost	na	poziomie	mniej	niż	
6	proc.	Rosnąca	sprzedaż	w	e-sklepach	przekłada	
się	na	zwiększone	wolumeny	firm	kurierskich.
	 Oznacza	to,	że	szczyt	paczkowy	będzie	inten-
sywny,	co	dostrzegamy	już	teraz.	Dlatego	przygoto-
wania	w	DHL	Parcel	do	tego	corocznego	wyzwania	
rozpoczynają	się	 już	kilka	miesięcy	wcześniej.	
Prowadzimy	szczegółowe	analizy	i	weryfikujemy	
pojawiające	się	ekspertyzy.	Klienci	coraz	chętniej	
kupują	on-line,	a	przedsiębiorcy,	sprzedający	w	sieci	
rozwijają	swoje	biznesy,	prowadząc	ekspansję	na	
rynki	zagraniczne.	Świat	e-handlu	wiąże	się	z	digi-
talizacją	na	każdym	etapie	procesu.		Dlatego	stawia-
my	na	cyfrowe	rozwiązania	dla	naszych	klientów.	
Integracja	technologii	w	procesach	i	usługach	DHL	
pozwala	nam	skutecznie	odpowiadać		na	potrzeby	
klientów	oraz	wspierać	efektywność	operacyjną	
i	kosztową.	Rozwiązania	takie	jak:	wygodne	zwroty,	
sieć	OOH	złożona	z	punktów	POP	i	automatów	POP	
BOX,		platforma	do	nadawania	paczek	paczking.pl,	
usługa	„Przekieruj”,	służąca	zarządzaniu	przesyłką,	
system	powiadomień	oraz	trak&trace,	godzinowe	
przedziały	doręczeń	i	wiele	innych,	to	przykłady	
projektów,	działań	i	usprawnień,	które	pozwalają	
nam	jeszcze	lepiej	obsługiwać	klientów,	zwłaszcza	
w	szczycie	paczkowym.

	 Naszym	nadrzędnym	celem	zawsze	jest	dostarcze-
nie	przesyłek	klientom	na	czas,	z	zachowaniem	naj-
wyższej	jakości	obsługi.	Do	tego,	poza	strategicznym	
planowaniem,	niezbędne	są	również	innowacyjne	
rozwiązania	infrastrukturalne,	które	pozwalają	nam	
działać	na	szeroką	skalę.
 
Innowacyjność to większa wydajność 
operacyjna
 
	 Zastosowanie	automatyzacji	i	robotyki	w	branży	
logistycznej	to	coraz	bardziej	znaczący	trend.	Wspiera	
procesy	i	zwiększa	ich	produktywność.	Mobilne	lub	
stacjonarne	roboty	wkrótce	przyjmą	coraz	więcej	
funkcji		w	łańcuchu	dostaw,	wspierając	pracowników	
w	magazynowaniu,	transporcie	oraz	dostawach.	
W	DHL	Parcel	testujemy	różne	rozwiązania	auto-
matyzujące	procesy,	przykładowo,	manipulator	
ergonomiczny,	wspierający	pracowników	w	trans-
porcie	cięższych	przesyłek.	Z	kolei	półautonomiczny	
robot	Follow	me,	również	testowe	rozwiązanie	DHL,		
mocno	wspiera	pracę	w	magazynach.	
	 Na	innowacje	stawiamy	także	w	każdej	kolej-
nej	sortowni	i	terminalu.	Nasz	najnowszy,	w	peł-
ni	zautomatyzowany	terminal	P2,	zlokalizowany	
w	Kostrzynie	koło	Poznania,	został	wyposażony	
w	pierwszy	w	Polsce	system	Cross-belt,	pozwala-
jący	na	bezbłędne	sortowanie	7,5	tys.	przesyłek	na	
godzinę.	
To	wynik,	który	plasuje	placówkę	w	Kostrzynie	wśród	
najnowocześniejszych	i	najbardziej	efektywnych	tego	
typu	obiektów	w	Polsce	i	Europie.	Wciąż	rozwijamy	
naszą	ekspercką	wiedzę	i	inwestujemy	w	coraz	
bardziej	nowoczesne	i	innowacyjne	rozwiązania	
w	sortowniach	i	terminalach.	

Kompleksowe rozwiązania dla wygody 
klientów
  
	 Wspominając	o	trendach	logistycznych	nie	za-
pominamy	także	o	tym,	co	ostatecznie	jest	najważ-
niejsze	dla	klientów	–	swobodnych	i	elastycznych	
możliwościach	odebrania	lub	nadania	przesyłki.	
Już	dziś	oferujemy	mieszkańcom	zarówno	du-
żych	miast,	jak	i	mniejszych	miejscowości	dostęp	
do	kompleksowych	rozwiązań	DHL	Parcel.	Przez	
kompleksowość	rozumiemy	zarówno	doręczanie	
przez	kuriera,	które	nadal	jest	najpopularniejszą	
opcją	dostawy,	jak	i	sieć	naszych	punktów	obsługi	
paczek,	a	teraz	także	automatów.	DHL	Parcel	oferuje	
już	ponad	14	000	punktów	DHL	POP,	w	których	
klient	ma	aż	4	dni	na	odbiór,	a	jego	paczka	jest	
przechowywana	w	bezpiecznych	warunkach,	gdzie	
wysoka	bądź	niska	temperatura	na	zewnątrz	nie	
ma	negatywnego	wpływu	na	zawartość	przesyłki.	
Pożądaną	przez	klientów	formą	odbioru	są	również	
automaty	paczkowe,	którymi	także	dysponujemy.	
W	automatach	DHL	POP	BOX	klienci	mogą	zapłacić		
kartą	lub	blikiem.	To	wygodne	formy	płatności,	
które	cieszą	się	coraz	większą	popularnością.	Do-
starczane	do	automatów	DHL	paczki	będą	czekać	
na	klienta	aż	do	czterech	dni,	czyli	znacznie	dłużej	
niż	w	maszynach	dotychczas	dostępnych	na	rynku,	
oferowanych	przez	inne	firmy	kurierskie.
	 To	działanie	to	także	kolejny,	ważny	krok	naszej	
firmy	w	stronę	zrównoważonego	rozwoju.	Dostawy	
do	sieci	DHL	POP	oraz	automatów	paczkowych	
znacznie	przyczyniają	się	bowiem	do	ograniczenia	
emisji	CO2.

Raport	Gemius	„E-commerce	w	Polsce	2022”
Agnieszka Świerszcz, CEO DHL PARCEL



PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z ULOTKĄ, KTÓRA ZAWIERA WSKAZANIA, PRZECIWWSKAZANIA, 
DANE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH I DAWKOWANIE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE 
STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO, BĄDŹ SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ, 
GDYŻ KAŻDY LEK NIEWŁAŚCIWIE STOSOWANY ZAGRAŻA TWOJEMU ŻYCIU LUB ZDROWIU.
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Acard, Acard 150 mg. Skład i postać: Każda tabletka dojelitowa zawiera odpowiednio 75 mg (Acard) lub 150 mg (Acard 150 mg) kwasu acetylosalicylowego. Wskazania: Choroba 
niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi: zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka, świeży zawał serca 
lub podejrzenie świeżego zawału serca, niestabilna choroba wieńcowa (Acard 150 mg: po przebytym epizodzie niestabilnej choroby wieńcowej), prewencja wtórna u osób po przebytym zawale 
serca, stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej, zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu 
u pacjentów z TIA, po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA, u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych, zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów 
z mnogimi czynnikami ryzyka, zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych 

Przeciwwskazania: Produktu Acard nie należy stosować: 
w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną – kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; u pacjentów ze skazą 
krwotoczną, u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek; u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby; u pacjentów 
z ciężką niewydolnością serca; u pacjentów z napadami tzw. astmy aspirynowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; w ostatnim trymestrze ciąży; u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu 
infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu. Produktu Acard 150 mg 
nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; u pacjentów ze skazą 
krwotoczną, u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek; u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby; u pacjentów 
z ciężką niewydolnością serca; u pacjentów z napadami tzw. astmy aspirynowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; w ostatnim trymestrze ciąży; u pacjentów z dną moczanową; 
u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; u dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu 
Reye’a – rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu. Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. ChPL Acard: 2020.03.13. Acard 150: 2019.06.05.



Tina Dej, Dyrektor Programu Solidny Pracodawca Roku

		 Spośród	tysięcy	podmiotów	gospodarczych	
działających	na	terenie	całego	kraju	selekcjonowa-
ne	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	we-
ryfikacji	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	przed-
siębiorstw.
	 Zdobycie	tytułu	to	nie	tylko	prestiżowe	wyróż-
nienie,	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	otrzymu-
ją	tablice	pamiątkowe	potwierdzające	słuszność	
dotychczasowych	działań	z	zakresu	polityki	perso-
nalnej.	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	przed-
sięwzięcia.
	 –	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	

Bo warto być solidnym!
prowadzonej	polityki	personalnej.	Nasze	działania	
to	nie	tylko	research	w	lokalnym	środowisku,	ale	
również	wewnętrzna	weryfikacja.	Nie	przesadzę	
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	działal-
ności	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,	
których	działania	w	zakresie	HR	są	godne	naśladowa-
nia.	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	najistot-
niejszym	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	ta-
kich	działań,	które	pozwolą	w	pełni	wykorzystywać	
potencjał	całego	przedsiębiorstwa.	W	konkurencyj-
nym	otoczeniu	przedsiębiorstwom	coraz	trudniej	
wyróżnić	się	na	tle	pozostałych	podmiotów,	tym	
samym	pozyskanie	specjalistów	wymaga	od	nich	do-
datkowych	działań.	Firmy	chcą	zatrudniać	rzetelnych	
pracowników,	ale	też	takich,	którzy	zostaną	w	ich	
strukturach	na	lata.	W	związku	z	tym	podejmują	dzia-
łania	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	dyna-

miczne,	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	logicz-
nych	względów.	Jednak	istotną	wartością	stały	się	
rozbudowane	działania	dotyczące	polityki	personal-
nej,	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	roz-
wój,	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.

Projekt Solidny Pracodawca 
Roku wyłania i promuje 
podmioty gospodarcze 
cechujące się wzorcową 
polityką personalną, która 
przekłada się na wysoką jakość 
produktów i usług.

	 –	Firma	zdobyła	wyróżnienie.	I	co	teraz?
	 –	Przedsiębiorstwa	wyróżnione	w	projekcie	Solidny	
Pracodawca	Roku	nadążają	za	zmianami	i	potrzebami	dy-
namicznego	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.

Bank Millennium z tytułem 
Solidny Pracodawca 2022
Bank Millennium już po raz dziewiąty znalazł się w gronie laureatów 
programu Solidny Pracodawca Roku. Bank od lat utrzymuje pozycję 
lidera nie tylko wśród firm sektora finansowego, jest również znany jako 
pracodawca godny naśladowania. 

 – Bardzo się cieszę, że kapituła konkursu ponownie 
dostrzegła zaangażowanie Banku Millennium w tworze-
nie przyjaznego, nastawionego na rozwój pracowników 
miejsca pracy. Siłą naszej organizacji są ludzie, dlatego 
nagroda doceniająca Millennium jako pracodawcę, jest 
dla mnie szczególnie cenna. Tytuł Solidny Pracodawca 
Roku to gwarancja rzetelności, solidności i wysokiej jakości 
działania firmy. Cenimy sobie różnorodność pracujących 
w banku osób, a różnorodność ta pomaga nam zrozumieć 
klientów, również reprezentujących różne pokolenia. Je-
steśmy dużą firmą, w której pracuje ponad 6,5 tysiąca 
osób. Tworzymy więc przyjazną przestrzeń i dla starszych 
i młodszych, silniejszych w nowych technologiach i tych 
nastawionych na obsługę klienta podczas spotkań twarzą 
w twarz. Tacy są pracownicy Millennium, tacy są nasi 
klienci, taki jest świat – zdumiewająco różnorodny – powie-
dział	Jacek	Chmielewski,	Dyrektor	Departamentu	Kadr	 
Banku	Millennium.			
	 Celem	programu	Solidny	Pracodawca	Roku	jest	wy-
łonienie	najlepszych	pracodawców	w	Polsce,	szczególnie	
tych,	którzy	w	swojej	działalności	promują	̨najciekawsze	
rozwiązania	z	zakresu	HR,	a	przy	tym	dzielą	̨się̨	własnymi	
doświadczeniami	na	łamach	ogólnopolskiej	prasy.	Projekt	
powstał	przede	wszystkim	po	to,	aby	wyłonić,	uhonorować
oraz	promować	podmioty	gospodarcze	cechujące	się̨ 
wzorcową	polityką	personalną,	przekładającą	się̨	na	
wysoką	jakość	produktów	i	usług	świadczonych	na	wy-
magającym	polskim	rynku.

 – To, co zawsze było obecne w Banku Millennium, to 
dobra atmosfera pracy i współpracy. Większość z nas 
pracuje ze sobą od wielu lat i często się przyjaźni. Jako 
szefowi HR zależy mi na tym, by bank był organizacją 
zarządzaną przez otwartych i rozwijających się stale 
managerów, którzy potrafią stworzyć dobrą atmosferę, 
umieją współpracować, współtworzą nowoczesną i kon-
kurencyjną organizację i jednocześnie osiągają wyniki. 
Środowisko pracy powinno być strefą, w której możemy się 
rozwijać i realizować swoje potrzeby. Takie wnioski płyną 
z moich rozmów z pracownikami i ekspertami rynku pracy. 
W tym roku zaproponowaliśmy pracownikom atrakcyjne 
programy rozwojowe i szkoleniowe oraz dostęp do platform 
edukacyjnych. W nowej platformie kafeteryjnej czekają na 
pracowników setki produktów i usług z obszarów kultury, 
rekreacji, turystyki i sportu –	dodał	Jacek	Chmielewski.		
	 Bank	Millennium	zajął	również	w	tym	roku	2	miej-
sce	w	rankingu	najlepszych	pracodawców	bankowości	
i	usług	finansowych	oraz	44	wśród	trzystu	firm	uję-
tych	w	rankingu	Najlepsi	Pracodawcy	Polska	2022	
przygotowanym	przez	Forbes	Polska	i	firmę	Statista.	
Wyróżnienie	to	potwierdziło,	że	jesteśmy	stabilnym,	
bezpiecznym,	dobrze	przygotowanym	do	zmian	praco-
dawcą,	a	co	najważniejsze,	docenianym	przez	własnych	
pracowników.	Ranking	powstał	przecież	na	podstawie	
ich	opinii	i	rekomendacji,	na	dodatek	podczas	kolejnych	
fal	pandemii,	które	wywarły	ogromny	wpływ	na	cały	
rynek	pracy.		

Ceramizer® – skuteczny  
i niezawodny
Firma Ceramizer® powstała w 1996 roku. Od samego początku działalności 
jej specjalnością jest produkcja wysokojakościowych preparatów 
do regeneracji i ochrony urządzeń, silników i mechanizmów zużywanych 
w procesie tarcia. Dzięki odkryciu cząsteczek ceramicznych i ich właściwości 
oraz opracowaniu produktów na ich podstawie otrzymaliśmy preparaty 
dające możliwość, w prosty i nieinwazyjny sposób, przeprowadzenia 
regeneracji oraz zabezpieczenia powierzchni metalowych bez konieczności 
rozbierania urządzenia.

	 Preparaty	Ceramizer®	są	wytworami	całkowicie	
polskiej	produkcji	i	pozostają	własnością	firmy	z	pol-
skim	kapitałem.	Ceramizery®	są	dostępne	na	rynku	
polskim	od	ponad	26	lat.	W	tym	czasie	nie	tylko	po-
twierdziły	swoją	skuteczność	w	opiniach	użytkow-
ników	i	ekspertów,	lecz	również	marka	Ceramizer® 
stała	się	synonimem	jakości	i	niezawodności,	a	nazwa	
firmy	potocznie	używana	jest	do	określania	całej	
rodziny	produktów	–	dodatków	do	oleju	silnikowego.	
W	rzeczywistości	Ceramizer®	nie	jest	dodatkiem	
do	oleju	a	produktem	Premium,	który	regeneruje	
powierzchnie	metalowe	poddawane	tarciu.	Olej	jest	
jedynie	nośnikiem	cząsteczek	i	po	zakończonym	
procesie	ceramizacji	produkt	więcej	nie	przebywa	
w	oleju.	Nie	zmienia	tym	samym	jego	parametrów,	
a	efekt	regeneracji	utrzymuje	się	jeszcze	długo	po	
jego	wymianie	–	nawet	do	100	000	km.	
	 Dla	kogo	są	Ceramizery®?	Zdecydowanie	dla	
każdego	użytkownika	pojazdów,	niezależnie	czy	
jest	to	motocykl,	samochód,	czy	ciągnik	rolniczy.	
W	każdym	silniku	czy	skrzyni	biegów	zachodzą	
procesy	tarcia,	a	naszym	zadaniem	jest	te	procesy	
ograniczać	–	przedłużając	tym	samym	bezawaryjność	
oraz	żywotność	danego	podzespołu.	Sektory,	w	któ-
rych	zastosowanie	mają	preparaty	Ceramizer®,	to	nie	
tylko	motoryzacja,	ale	także	przemysł	i	transport,	
w	kierunku	których	spoglądamy	z	coraz	to	większym	

zainteresowaniem	i	pomysłami.	Gama	produktowa	
składa	się	obecnie	z	dwudziestu	dwóch	produktów	
specjalistycznych	przeznaczonych	do	większości	
mechanizmów,	w	których	występuje	tarcie.	Flago-
wym	i	najbardziej	rozpoznawalnym	produktem	jest	
Ceramizer®	CS,	wielokrotnie	nagradzany	i	docenia-
ny	na	rynku	dodatek	do	silnika	czterosuwowego,	
którego	receptura	pozostaje	niezmienna	od	wielu	
lat,	gwarantując	oryginalność	i	niepowtarzalność	
danego	produktu.	Krajowa	sieć	dystrybucji	liczy	
ponad	1500	punktów	dystrybucyjnych,	wśród	nich	
można	znaleźć	zarówno	lokalne	sklepy	motoryza-
cyjne	jak	i	największe	hurtownie	na	rynku	polskim,	
natomiast	za	granicą	jesteśmy	obecni	w	kilkunastu	
krajach	na	całym	świecie	i	nieustannie	poszerzamy	
obszar	działalności	o	nowe	kierunki.
	 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.	Naj-
nowszym	dzieckiem	naszych	technologów	jest	długo	
oczekiwany	dodatek	do	automatycznych	skrzyni	
biegów	–	Ceramizer®	CBAT.	Produkt	ten,	od	samego	
początku	wejścia	na	rynek,	cieszy	się	olbrzymim	
zainteresowaniem	konsumentów.
	 Rynek	motoryzacyjny,	a	zwłaszcza	jego	odnoga	
w	postaci	dodatków	do	oleju,	jest	bardzo	wymagający	
oraz	szybko	weryfikuje	nieudane	próby	zaistnienia	
na	nim.	Jest	nam	niezmiernie	miło,	że	od	ponad	
26	lat	możemy	dostarczać	najlepsze	rozwiązania	
dla	naszych	klientów.	Po	raz	kolejny	dziękujemy	
za	Państwa	zaufanie	oraz	uznanie	dla	produktów	
marki	Ceramizer®.


