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Hi sto rycz ny Cen tral ny
Okręg Prze my sło wy,
któ ry był zlo ka li zo wa ny

na Pod kar pa ciu, to te ren od lat
mię dzy wo jen nych ubie głe go
wie ku sły ną cy z wdra ża nia in no -
wa cyj nych tech no lo gii. W 2001
ro ku kon cern Snec ma, szu ka jąc
te re nu pod no wo cze sną fa bry kę,
roz wa żał kil ka moż li wo ści. Ana -
li zu jąc wa dy i za le ty po szcze gól -
nych lo ka li za cji – mię dzy in ny -
mi tak eg zo tycz nych jak In die
i Chi ny – zde cy do wa no jed nak
o wy bo rze pod kar pac kie go Sę -
dzi szo wa.

– Naj waż niej szym czyn ni kiem
oka za li się wów czas lu dzie
– wspo mi na Ry szard Łę gie -
wicz, pre zes Hi spa no -Su iza Pol -
ska Sp. z o.o.  – Bu dyn ki czy ma -
szy ny moż na zbu do wać lub usta -
wić wszę dzie, fa chow ców po tra -
fią cych pra co wać na naj no wo cze -
śniej szym sprzę cie po zy skać nie
jest już tak ła two. Je śli na ryn ku
bra ku je ta kich spe cja li stów, trze -
ba ich wy kształ cić. Pro ces ten jed -
nak nie trwa dwa, trzy mie sią ce
– cza sem po trze ba na wet kil ku
po ko leń. Na Pod kar pa ciu jest
wy so ka kul tu ra tech nicz na, są
szko ły śred nie i wyż sze kształ cą -
ce do sko na łych spe cja li stów. To
był je den z naj waż niej szych czyn -
ni ków, któ ry zde cy do wał o po -
wsta niu fa bry ki w na szym re -
gio nie.

Spół ka po wsta ła w 2001 ro -
ku. Po cząt ko wo utwo rzo no Wy -

dział Kół Zę ba tych, na któ rym
już w 2002 ro ku wdro żo ne 
zo sta ły stan dar dy za rzą dza-
nia wy nika ją ce z norm
ISO 9001:2001. W 2005 ro ku
za kład miał wy twa rzać pięć
ty się cy kół zę ba tych – ta kie za -
da nie po sta wi li wła ści cie le
przed sę dzi szow skim za kła -
dem. Wy ni ki prze szły naj śmiel -
sze ocze ki wa nia. W za ło żo -
nym ter mi nie pro duk cja wy nio -
sła bo wiem nie mal dzie więć ty -
się cy sztuk, a więc nie mal dwa
ra zy wię cej! 

– Na sze do sko na łe wy ni ki skło -
ni ły wła ści cie la fir my (Gru pę Sa -
fran) do pod ję cia de cy zji o ko lej -
nych du żych in we sty cjach. 

Dziś fir ma nie wie le przy po mi -
na tę sprzed kil ku lat. Na te re nie
spół ki zbu do wa no ko lej ne obiek -
ty, a na nich czte ry wy dzia ły: kół
zę ba tych, ka dłu bów, kom po nen -
tów sil ni ko wych oraz kom po nen -
tów struk tu ral nych. 

Głów ny mi ele men ta mi
opusz cza ją cy mi mu ry sę dzi -
szow skiej fir my są ko ła zę ba te.
Ten z po zo ru pro sty pro dukt,
pod ką tem tech no lo gicz nym
na le ży do naj trud niej szych
w wy ko na niu. W eks tre mal nie
trud nych wa run kach ko ła z Sę -
dzi szo wa ma ją pra co wać przez
co naj mniej 30 000 go dzin,
a więc oko ło 30 lat! Po twier dze -
niem naj wyż szej ja ko ści i do -

sko na ło ści pro duk tów jest fakt,
iż Rolls -Roy ce w 2008 po wie -
rzył Hi spa no -Su iza Pol ska pro -
duk cję kół zę ba tych do no wej
ge ne ra cji sil ni ków BR 725 oraz
XWB do naj now sze go Air bu sa
A350.

Pro duk cja lot ni cza nie jest ła -
twym za da niem. Ele men ty zSę dzi -
szo wa ob ra bia ne są zdo kład no ścią
do ty sięcz nych czę ści mi li me tra
i speł nia ją bar dzo wy so kie wy ma -
ga nia ja ko ścio we sta wia ne przez
klien tów. Bez wzglę du na to, czy
są to ło pat ki tur bin ni skie go ci śnie -
nia, apa ra ty kie ru ją ce sprę ża rek
ni skie go ci śnie nia, kor pu sy prze -
kład ni, wtry ski wa cze czy ty ta no we
wspor ni ki ło żysk, cel jest je den: wy -
pro du ko wa nie nie za wod nej czę ści.
One z ko lei zo sta ną za mon to wa ne
w sil ni kach sa mo lo tów, mię dzy
in ny mi ta kich jak: Air bus A 320,
A 340, A350, Bo ein gach 737 oraz
naj no wo cze śniej szych ko mer cyj -
nych sa mo lo tach: Air bus A 380
i Bo eing 787 Dre am li ner.

W 2008 ro ku spół ka wy bu do -
wa ła dwa no we obiek ty, w któ -
rych oprócz hal pro duk cyj nych
zna la zły się tak że no we biu ra. Je -
den z nich to no wo cze sna ha la
pro duk cyj na z in no wa cyj ny mi
li nia mi ob rób ki cią głej pię cio osio -
wej, któ rych pro ce sa mi tech no lo -
gicz ny mi ste ru je zin te gro wa ny
sys tem za rzą dza ją cy.

– Wpro wa dzi li śmy zu peł nie
no wa tor skie roz wią za nia wy wo -
dzą ce się z bran ży sa mo cho do wej
– oce nia Ry szard Łę gie wicz.
– Do tej po ry nikt ta kich roz wią -
zań w na szej bran ży nie sto so wał
na ta ką ska lę. Dzię ki tym in no wa -
cyj nym po my słom skró ci li śmy
cykl pro duk cyj ny, pod nie sie my
wy daj ność i ob ni ży li śmy kosz ty.
Wy ko rzy stu je my no wą li nię
do pro duk cji ro dzi ny ele men -
tów mon to wa nych w gon do lach
sil ni ków lot ni czych.

Od po cząt ku ist nie nia sta le
re ali zo wa ne są pro gra my skie -
ro wa ne do pra cow ni ków.

W 2008 ro ku  był nim pro jekt:
„Hi spa no -Su iza Pol ska – fir ma
wol na od dy mu ty to nio we go”.
W tym sa mym cza sie po wsta ła
dru ży na ra tow ni ków me dycz -
nych. Pierw szy pro gram miał
dwie edy cje, na po cząt ku oraz
na koń cu ro ku. Je go ce lem jest
po moc pra cow ni kom w rzu ce -
niu pa le nia. Oso bom, któ re
do nie go przy stą pi ły, fir ma za -
gwa ran to wa ła po moc me dycz -
ną, ba da nia le kar skie, test uza -
leż nie nia oraz te ra pię far ma ko -
lo gicz ną. Za da niem ra tow ni -
ków me dycz nych jest umie jęt -
ność nie sie nia pierw szej po -
mo cy. Je den z naj waż niej szych
ele men tów szko le nia to ob słu -
ga de fi bry la to ra ku pio ne go
przez spół kę. Wkrót ce na 20
pra cow ni ków bę dzie przy pa -
dał je den ra tow nik me dycz ny. 

Spół ka Hi spa no -Su iza Pol ska
zdo by ła ty tuł So lid ny Pra co -
daw ca 2008!

Da riusz Kwiat kow ski

SSo lid ny jak Hi spa no -Su iza Pol ska
W Sę dzi szo wie Ma ło pol skim na Pod kar pa ciu po wsta ją ele men ty sil ni ków mon to wa nych w naj więk szych sa mo lo tach pa sa żer skich i naj no wo cze śniej szych my śliw cach i śmi głow -
cach. Spół ka jest czę ścią fran cu skiej Hi spa no -Su iza S.A., któ ra na le ży do glo bal nej Gru py Sa fran, zna nej na świe cie przede wszyst kim z pro duk cji na pę dów lot ni czych i ko smicz -
nych, wy po sa że nia sa mo lo tów oraz obro ny i bez pie czeń stwa. Na Pod kar pa ciu Hi spa no -Su iza sta ła się sy no ni mem no wo cze sno ści, in no wa cyj no ści oraz zna ko mi te go miej sca pra cy.

Do bry pra co daw ca

Aga ta Szat ko, dy rek tor fi nan sów i za so bów ludz kich
Naj waż niej szym w na szej fir mie jest czło wiek, każ dy czło wiek. Pre -
zes Ry szard Łę gie wicz wie lo krot nie pod kre śla, że na szą ro lą jest za -
pew nie nie jak naj lep szych wa run ków pra cy za ło dze. Prze strze ga -
my pra wa pra cy, ofe ru je my wie le świad czeń do dat ko wych, sta ra -
my się też dbać o roz wój in dy wi du al ny pra cow ni ków. Stąd róż ne -
go ro dza ju pro gra my, ak cje, kur sy, szko le nia. Wciąż my śli my
o no wych roz wią za niach, któ re pod no si ły by atrak cyj ność na szej fir -
my ja ko pra co daw cy. Sta ra my się dać pra cow ni kom po czu cie sta -
bil no ści za trud nie nia. To pro cen tu je za rów no we wnątrz, jak i na ze -
wnątrz fir my. Zdo by cie ty tu łu So lid ny Pra co daw ca 2008 jest dla nas
wszyst kich ogrom nym wy róż nie niem.

Ma ria Ró życ ka, Dział Ko mu ni ka cji
Hi spa no -Su iza Pol ska to do sko na łe miej sce pra cy dla osób lu bią cych
zmia ny, sta le szu ka ją cych no wych wy zwań. Wiem, że w tej fir mie
moż na na uczyć się no wych rze czy, a do ty czy to każ de go ze sta no -
wisk. Jest to fir ma, któ ra dba o pra cow ni ka, jed nak tak że wy ma ga
peł ne go za an ga żo wa nia w swo ją pra cę oraz lo jal no ści i so lid no ści. 

Asor ty ment wy ro bów fir -
my Roc kwo ol Pol ska po -
zwa la na wy ko na nie

kom plek so wej izo la cji ca łe go
bu dyn ku – od fun da men tów, po -
przez ścia ny i prze gro dy we -
wnętrz ne, aż po dach bez wzglę -
du na ro dzaj obiek tu. Skal ną weł -
ną mi ne ral ną – a ta ką pro du ku je
Roc kwo ol – z po wo dze niem
moż na ocie plić bu dyn ki miesz kal -
ne jed no- i wie lo ro dzin ne, obiek -
ty prze my sło we i uży tecz no ści
pu blicz nej.

Do świad cze nie i ja kość

Roc kwo ol Pol ska Sp. z o.o. na -
le ży do Gru py Roc kwo ol – świa -
to we go li de ra w pro duk cji skal -
nej weł ny mi ne ral nej. Fir ma spe -
cja li zu je się w do star cza niu pro -
duk tów, sys te mów i roz wią zań,
słu żą cych po pra wie efek tyw no -

ści ener ge tycz nej, aku sty ki i bez -
pie czeń stwa po ża ro we go obiek -
tów bu dow la nych. Kon cern po -
sia da 70-let nie do świad cze nie,

a po nad 8 ty się cy pra cow ni -
ków w prze szło 35 kra jach ob słu -
gu je klien tów na ca łym świe cie.

Pol ski od dział Gru py dzia ła
od 1993 ro ku. W dwóch za kła -
dach zlo ka li zo wa nych w Ci ga ci -
cach i Mał ki ni wy twa rza ne są

wy so kiej ja ko ści pro duk ty ze
skal nej weł ny mi ne ral nej. We
wrze śniu mi nio ne go ro ku ru szy -

ła w za kła dzie w Mał ki ni już
7 no wo cze sna, nie zwy kle wy daj -
na oraz gwa ran tu ją ca naj wyż szą
ja kość pro duk tów li nia pro duk -
cyj na. Rów no le gle z ja ko ścią
sze ro kie go asor ty men tu oko ło
60 pro duk tów w kil ku seg men -
tach sprze da żo wych, ce nio ne
przez od bior ców są rów nież ich
wła ści wo ści.

Sku tecz ne roz wią za nie:
skal na weł na Roc kwo ol

Obok wspo mnia nych wcze -
śniej wła ści wo ści, skal ne weł ny
mi ne ral ne prze ko nu ją do sie bie
rów nież in ny mi za le ta mi. Pro du -
ko wa ne ze skał ba zal to wych pły -
ty Fa srock i Fa srock L są od por -
ne na ko ro zję bio lo gicz ną, a od po -
wied nio za sto so wa ne za cho wu ją
sta bil ność wy mia ro wą w trak cie
eks plo ata cji, na wet w wa run kach

zmien nej tem pe ra tu ry i wil got no -
ści. Ele wa cje wy ko na ne w tych
sys te mach są trwa łe, a wła ści wo -
ści izo la cyj ne nie zmie nia ją się
w cza sie. Ko lej ną ce chą waż ną dla
użyt kow ni ka jest pa ro prze pusz -
czal ność, szcze gól nie istot na
w prze gro dach ze wnętrz nych.
Na tym nie ko niec: weł na Roc -
kwo ol jest hy dro fo bo wa (wo da
spły wa po po wierzch ni weł ny –
nie wni ka jąc do we wnątrz) i nie
chło nie wil go ci z po wie trza.

Pro fe sjo nal na ob słu ga

Wy so ka ja kość do ty czy rów -
nież re la cji z licz ny mi klien ta mi.
– Roc kwo ol na le ży do ści słej czo -
łów ki na szych do staw ców – oce -
nia Wie sław Jó ze fo wiak, pre zes
skła du bu dow la ne go PE AM CO
z Lesz na. – Ce ni my do radz two re -
pre zen tan tów te go pro du cen ta.
Pra cow ni cy fir my Roc kwo ol po -
sia da ją nie zbęd ną, głę bo ką wie -
dzę na te mat pro duk tów. Dzia ła -
ją szyb ko, bez pro ble mo wo. Ich
pro fe sjo na lizm i wy so ka kul tu ra
spra wia ją, że współ pra ca jest
owoc na i przy jem na. War to też
pod kre ślić bar dzo spraw ną lo gi -
sty kę. Wszyst kie eta py są mo ni to -

ro wa ne, otrzy mu je my bie żą ce in -
for ma cje od mo men tu zło że nia
zle ce nia aż po je go ter mi no wą do -
sta wę. Na te re nie ca łe go kra ju
sprze daż  wy ro bów pro wa dzi
po nad 1000 dys try bu to rów,
a wśród nich po je dyn cze skła dy
bu dow la ne, sie ci, tj. PSB, WKT,
Sa int-Go ba in Dys try bu cja Bu -
dow la na, Wo od co te, Wo dan. Weł -
ny mar ki Roc kwo ol do stęp ne są
rów nież w mar ke tach DIY (Ca -
sto ra ma, Le roy Mer lin, NO MI,
Prak ti ker, OBI, Bri co mar che,
Bri co man, Bri ce de pot) oraz ma -
ją swo je za sto so wa nie w pro -
duk tach wy spe cja li zo wa nej gru -
py SWP (San dwich Pa nel), czy -
li pro du cen tów płyt war stwo -
wych, np. RU UK KI, Mar ce ga -
glia, King span czy Bar da. 

Wy so ką po zy cję ryn ko wą sze -
ro kiej ga my wy ro bów fir my Roc -
kwo ol Pol ska po twier dza ją licz -
ne na gro dy zdo by wa ne w kon -
kur sach i ran kin gach. Mar ka
Roc kwo ol na le ży obec nie do naj -
bar dziej roz po zna wal nych i ce -
nio nych w ca łej bran ży bu dow -
la nej, cze go po twier dze niem jest
jej naj wyż sza po zy cja w pro gra -
mie Laur Klien ta.

Ro bert Ko wal ski

Cenimy wełny marki Rockwool
Sto so wa ne w bu dow nic twie pro duk ty ze skal nej weł ny mi ne ral nej Roc kwo ol zi mą sku tecz nie za trzy mu ją
cie pło, la tem chro nią przed upa łem i za wsze do sko na le tłu mią ha łas. Da ją nam też po czu cie bez pie czeń stwa:
są nie pal ne i chro nią przed ogniem. To za le d wie kil ka za let pro duk tów tej mar ki…



2                                        DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY

Pod sta wo wy za kres dzia łal -
no ści beł cha tow skiej elek -
trow ni to sprze daż ener gii

elek trycz nej, sta no wią ca oko -
ło 98,2% przy cho dów ogó łem.
Moc za in sta lo wa na elek trow ni
w mo men cie prze ka za nia do
eks plo ata cji ostat nie go z dwu na -
stu blo ków w 1988 ro ku wy no si -
ła 4320 MW. Wla tach 1997-2005
by ła suk ce syw nie zwięk sza -
na w wy ni ku prze pro wa dzo nej

mo der ni za cji tur bin ko lej no we
wszyst kich blo kach – o 10 MW
na każ dym. PGE Elek trow nia
Beł cha tów S.A. jest naj tań szym
kra jo wym pro du cen tem ener gii
elek trycz nej, a za ra zem pio nie -
rem i li de rem tech nik pro eko lo -
gicz nych w pol skiej ener ge ty ce
kon wen cjo nal nej, speł nia ją cym
wszel kie naj ostrzej sze eu ro pej -
skie nor my w za kre sie ochro ny
śro do wi ska.

W 2007 ro ku elek trow nia
we szła w skład ob sza ru wy do by -
cia i wy twa rza nia PGE. Mó wiąc
oprzy na leż no ści dohol din gu, pre -
zes spół ki Krzysz tof Do ma ga ła
pod kre śla dzia ła nia elek trow ni
w pro ce sie we wnętrz nej in te gra -
cji gru py oraz przy go to wa niach
do de biu tu gieł do we go. – Ak tu -
al nie re ali zu je my bez prze szkód
za rów no plan fi nan so wy, jak
i plan pro duk cji ener gii – wy ja -
śnia Do ma ga ła. – W ubie głym
ro ku, zgod nie z za mie rze nia mi,
pla ny zo sta ły wy ko na ne prak -
tycz nie w 100%.

Do szcze gól nych osią gnięć
elek trow ni, wśród dzia łań mo -
der ni za cyj nych i in we sty cyj nych,
za li cza ne jest po wsta nie no we go
blo ku 858 MW ja ko naj więk sze -
go, a za ra zem naj no wo cze śniej -
sze go w Pol sce. Nie zwy kle istot -
ną dla nie go kwe stią sta ła się
bu do wa in sta la cji CCS (Car bon
Cap tu re and Sto ra ge), czy li sys -
te mu wy chwy ty wa nia i skła do -
wa nia dwu tlen ku wę gla.

Ak tu al na moc zna mio no wa
elek trow ni to 4450 MW, sto pień
wy ko rzy sta nia mo cy za in sta lo -
wa nej w ro ku 2008 wy -
niósł 73,7%. Dys po zy cyj ność
kształ to wa ła się na po zio -
mie 85%, awa ryj ność na to miast
wy no si ła 1,3%. Są to, zda niem
Krzysz to fa Do ma ga ły, bar dzo
do bre wy ni ki, bio rąc pod uwa gę,
że pierw sze blo ki pra cu ją od po -
nad 25 lat. Zu ży cie wę gla
za rok 2008 wy nio sło 32,5 mln
ton, co prze ło ży ło się na pro duk -
cję 28,8 TWh (18% pro duk cji
kra jo wej). 

W ce lu za cho wa nia po zy cji li -
de ra na ryn ku wy twór ców ener -
gii elek trycz nej, beł cha tow ska
spół ka pro wa dzi sze reg in we sty -
cji roz wo jo wych i mo der ni za -
cyj nych. Stra te gicz ne za ło że nia
pro eko lo gicz ne elek trow ni to
zmia na tech no lo gii skła do wa nia
od pa dów pa le ni sko wych na

tech no lo gie su spen sji, któ ra
prak tycz nie wy klu czy py le nie.
Pla no wa ny ter min jej prze ka za -
nia do eks plo ata cji to 2014 rok.
Trzy la ta wcze śniej skoń czo -
na ma być bu do wa in sta la cji od -
siar cza nia dla blo ków 1-2 i prze -
ka za nie ich do ru chu. W pla nach
jest rów nież pro duk cja ener gii
ze źró dła od na wial ne go – bio -
ma sy. Pla no wa na jest tak że re ali -
za cja in sta la cji CCS dla blo -
ku 858 MW, czy li wy chwy-
ty wa nie i skła do wa nie dwu tlen -
ku wę gla.

Zin te gro wa ny Sys tem
Za rzą dza nia Ja ko ścią,
Śro do wi skiem i BHP

Współ pra ca i in te gra cja go -
spo dar cza Pol ski z Unią Eu ro -
pej ską oraz wpro wa dze nie w na -
szym kra ju go spo dar ki ryn ko wej

spo wo do wa ły, że przed Elek -
trow nią Beł cha tów sta nę ły no -
we za da nia. Szcze gól ne go zna -
cze nia na bra ła tro ska o bu do wę
wia ry god no ści pod mio tu w oto -
cze niu i oczach kon tra hen tów.
– Wpro wa dze nie do prak ty ki po -
szcze gól nych sys te mów opar tych
na nor mach ISO wią że się z jed -
nym z ce lów na szej stra te gii.
Chce my sku tecz nie dbać o na -
szą po zy cję na co raz bar dziej
kon ku ren cyj nym ryn ku ener gii,
re ali zo wać dzia ła nia na rzecz
śro do wi ska na tu ral ne go i po pra -
wiać wa run ki BHP na szych pra -
cow ni ków – wy ja śnia pre zes beł -
cha tow skiej elek trow ni.

Po ro ze zna niu po trzeb, moż li -
wo ści do sko na le nia oraz funk -
cjo no wa nia sys te mów za rzą dza -
nia na ryn ku kra jo wym, za rząd
elek trow ni zde cy do wał w 2000
ro ku o pod ję ciu dzia łań w za kre -
sie bu do wy Zin te gro wa ne go

Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko ścią,
Śro do wi skiem, BHP i Ochro ną
In for ma cji.

Ry nek cha rak te ry zu je się co -
raz tward szy mi re gu ła mi, więc
aby spro stać ro sną cym wy ma ga -
niom, wy ni ka ją cym z ko niecz -
no ści do sto so wa nia się do nich,
a w szcze gól no ści wa run -
ków wzmo żo nej kon ku ren cji,
wpro wa dzo no w elek trow ni spo -
sób za rzą dza nia skie ro wa ny
na ja kość wy ro bów, pro ce sów,
pro jek tów, jak rów nież efek -
tów dzia łań. Ta kie po dej ście
do za rzą dza nia uzy ska no po przez
wdro że nie, utrzy ma nie i do sko -
na le nie Sys te mu Za rzą dza nia Ja -
ko ścią, zgod ne go z wy ma ga nia -
mi ak tu al nej nor my PN -EN
ISO 9001. – Speł nie nie wy mo -
gów nor my, opar tej na po dej ściu
pro ce so wym za pew nia, że klient,
któ ry ma okre ślo ne wy ma ga nia,

otrzy ma za wsze to, cze go ocze ku -
je – ko men tu je Krzysz tof Do ma -
ga ła.

W tro sce o śro do wi sko na tu -
ral ne Elek trow nia Beł cha tów po -
dej mu je wie le dzia łań. Jed nym
z nich by ło wdro że nie Sys te mu
Za rzą dza nia Śro do wi sko we go.
Je go funk cjo no wa nie w przed -
się bior stwie ma na ce lu usys te -
ma ty zo wa nie dzia łań na rzecz
eko lo gii, tj. dą że nie do zmniej -
sze nia wpły wu pro ce su pro duk -
cyj ne go na oto cze nie oraz za po -
bie ga nie wszel kim za nie-
czysz cze niom. Elek trow nia sys -
tem ten opie ra na wy ma ga niach
nor my PN -EN ISO 14001. Zo -
bo wią zu je to spół kę do sta łej
iden ty fi ka cji aspek tów śro do wi -
sko wych. A więc ogra ni cza ny
jest wpływ na oto cze nie po przez
zmniej sze nie emi sji do po wie -
trza py łów, ga zów, zrzu tów ście -
ków, za nie czysz cza nia grun tu,
wy twa rza nia róż ne go ro dza ju
od pa dów oraz zmniej sze nie wy -
ko rzy sta nia za so bów na tu ral -
nych.

No wo cze sne za rzą dza nie BHP
wy ma ga rów nież sys te mo we go
po dej ścia, po le ga ją ce go m.in.
na okre śle niu za gro żeń wraz
z usta le niem ry zy ka za wo do we -
go. Z tych usta leń wy ni ka ją ce le
szcze gó ło we elek trow ni re ali zo -
wane przez okre ślo ne za da nia.
– Sys tem Za rzą dza nia BHP
umoż li wia speł nie nie wy ma gań
obo wią zu ją cych ak tów praw nych
i norm tech nicz nych, szyb kie re -
ago wa nie na ich zmia ny oraz wy -
ka zy wa nie zgod no ści z ty mi wy -
ma ga nia mi wo bec in sty tu cji
nad zo ru ją cych i kon tro l nych
– ko men tu je pre zes spół ki. 

Elek trow nia Beł cha tów wdro -
ży ła Sys tem Za rzą dza nia BHP
dla do bra za trud nio nych pra cow -
ni ków, jak rów nież dla pod nie-
sie nia ran gi fir my na ryn ku
kra jo wym oraz za gra nicz nym.
– Cer ty fi ko wa nie Zin te gro wa ne -
go Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko -
ścią, Śro do wi skiem i BHP sta no -
wi nie wąt pli wie wy róż nie nie
elek trow ni i po wo du je, że nasz
wi ze ru nek ja ko fir my speł nia ją cej
wy ma ga nia norm sys te mów jest
bar dziej po zy tyw ny od spół ek,
któ re nie udo wad nia ją swo im
klien tom pro fe sjo na li zmu w tym
za kre sie – pod su mo wu je pre zes
za rzą du.

W beł cha tow skiej elek trow ni
funk cjo nu ją rów nież sys te my za -
rzą dza nia ja ko ścią wg nor my
PN -EN ISO/IEC 17025, któ re są
uzu peł nie nia mi ZSZ ISO, a cer -
ty fi ko wa ne przez Urząd Do zo ru
Tech nicz ne go i Pol skie Cen trum
Akre dy ta cji.

Funk cjo no wa nie zin te gro wa -
ne go sys te mu za rzą dza nia
w elek trow ni jest for mą za pew -
nie nia oto cze nia, jak rów nież
klien tów za rów no we wnętrz -
nych, jak i ze wnętrz nych o cią -
głym do sko na le niu, czy li do sto -
so wy wa niu do zmie nia ją cych się
wy ma gań praw nych, a tak -
że o po dej mo wa niu dal szych
dzia łań na rzecz ochro ny śro do -
wi ska oraz po pra wy wa run -
ków pra cy i ochro ny zdro wia
pra cow ni ków.

Ma rze na Li bu ra

Li der w pol skiej ener ge ty ce
PGE Elek trow nia Beł cha tów S.A. jest naj więk szą w Pol sce i Eu ro pie elek trow nią kon wen cjo nal ną. Po sia da po -
nad 50% udzia łu w kra jo wej pro duk cji ener gii elek trycz nej wy twa rza nej na ba zie wę gla bru nat ne go.
Moc pra cu ją cych blo ków ener ge tycz nych wy no si obec nie 4450 MW i sta no wi oko ło 15% mo cy za in sta lo wa nej
w ca łej pol skiej ener ge ty ce za wo do wej.

Prze cięt ne za trud nie nie w PGE Elek trow ni Beł cha tów S.A. za 2008
rok wy no si 4255 osób. Spół ka pro wa dzi dzia ła nia w za kre sie opty -
ma li za cji za trud nie nia w ce lu przy go to wa nia się do efek tyw ne go
i sku tecz ne go funk cjo no wa nia na kon ku ren cyj nym ryn ku ener gii.
Zmniej sze nia za trud nie nia w ostat nich la tach wy ni ka ją z na tu ral -
nych odejść pra cow ni ków na eme ry tu ry oraz z re ali za cji Pro gra mu
Do bro wol nych Odejść.
Bę dąc jed nym z naj więk szych pra co daw ców wo je wódz twa łódz -
kie go, spół ka sta ra się stwo rzyć pra cow ni kom opty mal ne wa run -
ki pra cy. Po dej mo wa ne są wszel kie moż li we dzia ła nia, aby za ło -
ga pra co wa ła w wa run kach bez piecz nych, za swój wy si łek
otrzy my wa ła go dzi we wy na gro dze nie oraz mia ła moż li wość pod -
no sze nia kwa li fi ka cji, awan su i roz wo ju za wo do we go.
Szko le nia w PGE Elek trow ni Beł cha tów S.A. or ga ni zo wa ne są me -
to dą tra dy cyj ną i elek tro nicz ną – e -Le ar ning. Do szko leń tra dy cyj -
nych na le żą szko le nia we wnątrz za kła do we, re ali zo wa ne w ba zie
szko le nio wej elek trow ni. Sta no wią one ok. 70% re ali zo wa ne go pla -
nu. Ze wnętrz ne, czy li wy jaz do we, obej mu ją po zo sta łe 30%.
W ba zie szko le nio wej przed się bior stwa pro wa dzo ne są szko le nia
BHP, kur sy ob słu gi pro gra mów kom pu te ro wych, spa wal ni cze, ob -
słu gi wóz ków jez dnio wych oraz pro wa dze nia urzą dzeń dźwi go -
wych. Ze szko leń wy jaz do wych ko rzy sta ją pra cow ni cy, któ rzy pod -
wyż sza ją wie dzę spe cja li stycz ną z za kre su za rzą dza nia i eko no mii,
ISO, au to ma ty ki, ob słu gi urzą dzeń tech nicz nych oraz w ob rę bie
pro gra mów kom pu te ro wych, za rzą dza nia sie cia mi, czy ba zą kom pu -
te ro wą.
W beł cha tow skiej elek trow ni w 2008 ro ku licz ba osób do kształ ca -
ją cych się to 194 pra cow ni ków. Do kształ ca nie re ali zo wa ne jest
na po zio mie stu diów wyż szych. Pre fe ro wa ne przez pra cow ni -
ków kie run ki w ro ku ubie głym to: za rzą dza nie i mar ke ting, in ży -
nie ria kształ to wa nia śro do wi ska, in ży nie ria pro ce so wa i ochro ny
śro do wi ska, za rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji, ener ge ty ka, me cha -
ni ka oraz bu do wa ma szyn, elek tro tech ni ka, in for ma ty ka, za rzą dza -
nie śro do wi skiem oraz trans port.
PGE Elek trow nia Beł cha tów S.A. ofe ru je pra cow ni kom sze ro ki
wa chlarz świad czeń w ra mach fun du szu so cjal ne go. Po li ty ka jest
re ali zo wa na opierając się na Za kła do wym Re gu la minie Świad -
czeń So cjal nych. W ca łej dzia łal no ści szcze gól ne zna cze nie ma ją
świad cze nia z za kre su wy po czyn ku do ro słych, dzie ci i mło dzie ży.
W ro ku 2007 ze wszyst kich form sko rzy sta ło ogó łem 9460 osób.
Po li ty ka so cjal na re ali zo wa na w przed się bior stwie od po wia da po -
trze bom pra cow ni ków: re fun da cja wcza sów i in nych form wy po -
czyn ku w obiek tach spół ek za leż nych PGE Elek trow ni Beł cha -
tów S.A., do fi nan so wa nie usta lo nej kwo ty na za sa dzie wy płat
ekwi wa len tu pie nięż ne go do wcza sów, wy po czyn ku pro fi lak tycz -
no-lecz ni cze go i sa na to ryj ne go, wcza sów z udzia łem dzie ci, jak
rów nież zi mo wisk oraz do fi nan so wa nie do zie lo nych szkół or ga -
ni zo wa nych w okre sie ro ku szkol ne go.
Pra cow ni cy oraz człon ko wie ich ro dzin ma ją też du że moż li wo ści
udzia łu w wy ciecz kach tu ry stycz nych, któ re są bar dzo do brą for mą in -
te gra cji oraz róż nych for mach re kre acji spor to wej (kar ne ty na ba sen,
kor ty, lo do wi sko, sa le gim na stycz ne, bo iska) i kul tu ral nej (bi le ty do te -
atru, ki na, na wi do wi ska es tra do we). W ra mach środ ków prze zna czo -
nych na dzia łal ność kul tu ral no -oświa to wą po kry wa ne są czę ścio wo
wy dat ki zwią za ne z za ku pem kart wstę pu i bi le tów itp.
Za ło ga mo że sko rzy stać z re fun da cji czę ści kosz tów cze sne go
za po byt dziec ka pra cow ni ka w przed szko lu. Dzie ci w wie ku
od 1-15 lat otrzy mu ją pacz ki no wo rocz ne.
Za kła do wy Re gu la min Świad czeń So cjal nych prze wi du je rów nież
po moc rze czo wo-fi nan so wą oraz za po mo gę lo so wą dla osób, któ -
re zna la zły się w trud nych wa run kach spo wo do wa nych śmier cią
naj bliż sze go człon ka ro dzi ny, trwa łym ka lec twem lub dłu go trwa -
łą cho ro bą, klę ską ży wio ło wą, czy in nym na głym wy pad kiem.
Na uwa gę za słu gu ją tak że świad cze nia miesz ka nio we, w ra mach
któ rych re ali zo wa na jest po moc w for mie po ży czek na bu do wę
i roz bu do wę do mu czy kup na miesz ka nia lub je go re mon tu. W tym
za kre sie po mo cy przy zna no w 2007 ro ku – 576 pra cow ni kom.
Przy PGE Elek trow nia Beł cha tów S.A. po wo ła ne zo sta ło To wa rzy -
stwo Spor tu i Re kre acji „Ju pi ter”, któ re umoż li wia pra cow ni kom
udział w licz nych sek cjach spor to wych oraz re kre acyj nych (za wo dy,
spo tka nia ze spo łów spor to wych, im pre zy wy jaz do we i na miej scu).

– Każ da fir ma to przede wszyst kim pra cow ni cy, to oni są jej głów -
nym po ten cja łem – pod kre śla pre zes Do ma ga ła. – Dzię ki za an ga -
żo wa niu, twór czej po sta wie, efek tyw nej i su mien nej pra cy na każ -
dym sta no wi sku, w du żej mie rze za ło ga sta no wi o na szej po zy cji
na ryn ku. To ona kształ tu je nasz wi ze ru nek za rów no go spo dar czy,
jak rów nież spo łecz ny. 
Przed się bior stwo po dej mu je wszel kie dzia ła nia, ma ją ce na ce lu
zwięk sze nie wkła du za ło gi w osią ga nie lep szych wy ni ków oraz
wła ści we wy ko rzy sta nie po ten cja łu ka dro we go.
Re ali zo wa na De kla ra cja Spo łecz nej Od po wie dzial no ści uła twia
za ło dze sa mo re ali za cję, a prze strze ga nie jej za sad po zwa la na osią -
gnię cie naj lep szych i dłu go fa lo wych re la cji z pra cow ni ka mi, klien -
ta mi i oto cze niem spo łecz nym.
Dzia ła nia za rzą du spół ki w za kre sie po li ty ki per so nal nej przy nio -
sły beł cha tow skiej elek trow ni no mi na cję do ty tu łu So lid ny Pra co -
daw ca 2008.

Pra cow ni cy: pod sta wa każ de go suk ce su
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Bu do wa no we go za kła du
na te re nie Msz czo no wa
w 2000 ro ku by ła ko lej -

nym kro kiem Er go nu w kie run ku
zwięk sze nia udzia łu w ryn ku pre -
fa bry ka cji, tym ra zem na te re nie
Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej.
Na li czą cej ok. 8 200 m2 ha li pro -
duk cyj nej stwo rzo no do sko na łe
za ple cze (mon taż in no wa cyj nych
wy cią gów wen ty la cyj nych, re -
duk cja szko dli wych ha ła sów itp.),
umoż li wia ją ce re ali za cję naj bar -
dziej wy ma ga ją cych kon trak tów,
przy wy ko rzy sta niu świa to wych
roz wią zań tech no lo gicz nych.
W prze cią gu kil ku lat spół ka wy -
ko na ła pre fa bry ka ty dla po nad 200
in we sty cji m.in. dla firm Mi che -
lin, Sharp czy To yo ta. Ostat nio za -
kład po więk szył swo ją in fra struk -
tu rę o ko lej ną ha lę pro duk cyj ną
o po wierzch ni bli sko 5 000 m2.
Po zwo li ło to na zwięk sze nie mo -
cy wy twór czych, a co za tym idzie
po zio mu za trud nie nia. Dziś to
za ło ga li czą ca ok. 200 osób. Za -
kres ofer ty fir my, obej mu ją cy
m.in. pro duk cję, a tak że mon taż
i trans port ele men tów kon struk -
cyj nych (np. be lek, słu pów, płyt,
ścian), jest roz sze rzo ny rów nież
o pro jek to wa nie, któ rym trud ni się
wła sne 20-oso bo we Biu ro Pro jek -
to we.

– Z no mi na cji do ty tu łu So lid ny
Pra co daw ca Ma zow sza cie szę się
tym bar dziej, że za mknę ła ona
trud ny dla nas rok po zmia nach
w kie row nic twie fir my – mó wi
Mał go rza ta Ro gal ska, dy rek tor fi -
nan so wy Er gon Po land Sp. z o.o.
– Ja sno wy ty czo na dro ga, ja ką
ob ra li śmy, oka za ła się słusz na.
Prak ty ka po twier dzi ła, że na gra -
dza nie za fre kwen cję, punk tu al ność,
jak i prze strze ga nie prze pi sów BHP
prze kła da się rów nież na ja kość na -
szych wy ro bów. Re gu lar nie prze -
pro wa dza ne szko le nia pod no szą ce
kwa li fi ka cje za ło gi to stan dard
– za rów no dla pra cow ni ków biu -
ro wych, jak i pro duk cyj nych. Jak -
kol wiek w więk szo ści to bar dzo
mło da ka dra, nie moż na jej za rzu -
cić bra ku do świad cze nia ani
też ogrom ne go za an ga żo wa nia
w bu do wę mar ki Er gon Po land.
– Do fir my do łą czy łem w li sto pa -
dzie ze szłe go ro ku – pod kre śla
Ma ciej Mar ci niak, dy rek tor ge ne -
ral ny. – Naj bar dziej za sko czył mnie
wła śnie wiek pra cow ni ków na sta -
no wi skach kie row ni czych – to pra -
wie wy łącz nie bar dzo mło dzi lu dzie.
Już po kil ku dniach do strze głem ich
ogrom ną od po wie dzial ność i au ten -
tycz ne za in te re so wa nie lo sa mi
przed się bior stwa. Od za wsze prio -
ry te tem spół ki by ło bez pie czeń stwo

i roz wój, a świad cze nia so cjal ne,
do fi nan so wy wa nie stu diów, czy
opła ca nie kur sów ję zy ko wych to
tyl ko nie któ re z licz nych form
wspar cia. Nie dzi wi więc wszech -
obec na opty mi stycz na at mos fe ra
pra cy, z któ rej wła dze fir my są naj -
bar dziej dum ne.

Ostat nie la ta udo wod ni ły,
że przy szłość bu dow nic twa stoi
pod zna kiem pre fa bry ka cji, gdzie
li czy się nie tyl ko ja kość wy ko -
na nia, ale rów nież je go szyb -
kość. – Przy go to wa nie oraz wdro -
że nie do bre go pre fa bry ka tu wy -
ma ga du żej wie dzy tech nicz nej
i wręcz do sko na łe go kunsz tu in -
ży nier skie go – mó wi Da riusz
Ła gan, dy rek tor sprze da ży.
– W Er go nie za trud nia my na -
praw dę do brych, świet nie ro ku -
ją cych in ży nie rów oraz tech ni -
ków oboj ga płci. Wie my, że w cza -
sach utrud nio ne go roz wo ju go -
spo dar cze go war tość pra cy
i kom pe ten cji pra cow ni ków wie -
lo krot nie wzra sta. Dla te go też
ob szar ludz ki bę dzie u nas za wsze
tym ostat nim, któ rego do tkną
ewen tu al ne oszczęd no ści.

An na Rok

Pol ska ER GO No mia
z bel gij skim know -how
Od ośmiu lat Er gon Po land pod szyl dem bel gij skiej mar ki Er gon – dziś wcho dzą cej
w skład Gru py CRH – umac nia po zy cję li de ra na ryn ku pro du cen tów pre fa bry ka -
tów ze sprę żo ne go be to nu. Rocz na zdol ność pro duk cyj na na po zio mie ok. 100 000 m3

wy so kiej kla sy ele men tów kon struk cyj nych to po łą cze nie naj now szych tech no lo gii
z za an ga żo wa niem mło dej i kre atyw nej za ło gi. Dzia ła ją ce w bran ży mar ke -

tin gu przed się bior stwo
wy spe cja li zo wa ło się

w wie lu tech ni kach na dru ku, sto -
su jąc nie któ re z nich ja ko uni ka -
to we w ska li eu ro pej skiej. W ce -
lu za spo ko je nia ro sną cych po -
trzeb od bior ców, spół ka każ de go
ro ku wpro wa dza no we mo de le
o no wo cze snym wzor nic twie, by

za wsze być ,,na cza sie”. Wraz
z po stę pem tech nicz nym roz sze -
rzo ne zo sta ły moż li wo ści świad -
czo nych usług. Wią że się to ze
zwięk sze niem atrak cyj no ści wy -
ro bów, jak rów nież roz sze rze -
niem gru py do ce lo wej.

– Sta ra my się być za wsze o je -
den krok przed in ny mi z no wa tor -
ski mi roz wią za nia mi – mó wi
Szcze pan Sia tec ki, dy rek tor Se -

na tor Pol ska Sp. z o.o. – Ofe ru je -
my wy ro by na każ dą kie szeń
i wiem, że po tra fi my za do wo lić
naj bar dziej wy su bli mo wa ne gu sta.

Bo ga ta ofer ta fir my – od dłu go -
pi sów re kla mo wych, po przez por -
ce la no we i szkla ne kub ki, a tak -
że tecz ki z róż nych ma te ria łów, aż
po wiecz ne pió ra ze zło ty mi sta -
lów ka mi – skie ro wa na jest za rów -

no do klien -
tów z Pol ski, jak
i za gra ni cy. Za -
sięg eks por tu
Se na tora Pol ska
od dwóch lat
obej mu je kra je
bał tyc kie. Bie -
żą cy rok przy -
niósł ko lej ne
ryn ki zby tu
w Cze chach
i na Sło wa cji.

No we roz wią -
za nia pro duk to -
we i do brze do -
bra na, szcze gó -

ło wo prze my śla na stra te gia roz -
wo ju prze kła da ją się na co rocz ny
wzrost ob ro tów spół ki o 5 – 10%.
Ostat nia in we sty cja pod ję ta
w 2008 ro ku po le ga ła na wy bu do -
wa niu no wej sie dzi by fir my, czte -
ro krot nie więk szej od po przed niej,
co sta ło się fun da men tem na nad -
cho dzą ce la ta.

– Wraz z no wym bu dyn kiem na -
de szły ko lej ne in we sty cje, np. ma -

szy ny dru kar skie, któ re umoż li wia -
ją nam znacz ne zwięk sze nie za kre -
su usług świad czo nych dla cen tra -
li Se na to ra, przez co do cie ra my
do ca łe go świa ta – mó wi Szcze -
pan Sia tec ki. – Re gu lar nie ku pu -
je my no wy sprzęt, po nad to w ostat -
nich la tach zwięk szy li śmy za trud -
nie nie o 100%. Sta łe do sko na le nie
tech no lo gii le ży w in te re sie na szych
klien tów i mar ki pro duk tów fir my
Se na tor. Zmu sza nas to do per ma -
nent nej współ pra cy z naj lep szy mi
sty li sta mi w bran ży.

Za pew nie nie od po wied niej lo -
gi sty ki, utrzy ma nie do brych kon -
tak tów z od bior ca mi oraz kon ty -
nu owa nie ob ra nej stra te gii roz sze -
rza nia swej obec no ści na ryn kach
sta ło się głów nym ce lem przed się -
bior stwa. Wszyst ko to opie ra się
na pra wie 90-let nim do świad cze -
niu fir my Se na tor na świe cie.

– Chce my, aby da lej pro duk ty
na szej mar ki by ły naj wyż szej ja -
ko ści – mó wi Szcze pan Sia tec ki.
– Sta wia my so bie za cel utrzy ma -
nie wi ze run ku fir my, z któ rą klien -
ci chcie li by się wią zać na la ta
i na któ rej mo gą za wsze po le gać.
Otrzy ma ny przez nas ty tuł wraz
z go dłem EU Stan dard 2009 po -
twier dza to zna ko mi cie. Umoż li -
wi on nam po zy ska nie no wych
klien tów i pie lę gno wa nie pra cy
z ty mi, z któ ry mi po myśl nie współ -
dzia ła my od lat.

To masz Boch nia

Standard godny Senatora
Na gro dzo na go dłem EU Stan dard 2009 spół ka Se na tor Pol ska z sie dzi bą w Su le cho -
wie jest li de rem na pol skim ryn ku wy ro bów re kla mo wych. Fir ma, re pre zen tu ją ca
mar kę na le żą cą do nie miec kiej Gru py Merz, cha rak te ry zu je się za rów no sze ro kim
asor ty men tem pro duk tów, jak i rze tel ną ob słu gą ukie run ko wa ną na za do wo le nie
klien ta.

Fir ma Ga spol SA jest po wią -
za na z ho len der skim kon -
cer nem SHVGas, bę dą cym

mię dzy na ro do wym gra czem
na ryn ku LPG. Spół ki sio strza ne
Ga spo lu umiej sco wio ne są w 24
kra jach na świe cie i łącz nie za trud -
nia ją pra wie 12 ty się cy pra cow ni -
ków. Ofe ru ją in dy wi du al ne oraz
kom plek so we roz wią za nia ener ge -
tycz ne za rów no dla do mów, jak
i dla firm.

– Sprze da je my gaz we wszyst -
kich seg men tach bran ży – mó wi
Syl we ster Śmi giel, pre zes za rzą -
du Ga spol SA. – Dzia ła my za rów -
no na ryn ku ga zu w zbior ni kach,
ga zu w bu tlach, jak i au to ga zu,
czy li pa li wa słu żą ce go do na pę dza -
nia sil ni ków sa mo cho do wych. Na -
sze do świad cze nie jest gwa ran tem
ja ko ści po łą czo nej z bez pie czeń -
stwem.

Ga spol dys po nu je dwo ma ter -
mi na la mi prze ła dun ko wy mi – ko -
le jo wym w Ma ła sze wi czach oraz
mor skim w Gdań sku. Pierw szy
słu ży im por to wi ga zu ze Wscho -
du, dru gi na to miast prze ła dun ko -
wi ga zu płyn ne go aż z Mo rza Pół -
noc ne go, dzię ki cze mu – w ob li -
czu nie po ko ją cych in for ma cji
zwią za nych z ogra ni cze nia mi po -
da ży ga zu ziem ne go – nie ma ry -
zy ka wy stą pie nia bra ku ga zu płyn -
ne go. Tym sa mym Ga spol gwa -
ran tu je swo im od bior com cią -
głość do staw ener gii.

– Dzie je się tak dla te go, że ry -
nek ga zu płyn ne go, w od róż nie niu
od ziem ne go, cha rak te ry zu je się
du żą nie za leż no ścią, co jest skut -
kiem dy wer sy fi ka cji źró deł za ku -
pu – ob ja śnia pre zes Śmi giel.
– Tak więc na sze do sta wy po zo sta -
ją nie za kłó co ne.

Fir ma po sia da sie dem roz lew -
ni, któ rych ob szar dzia ła nia po kry -
wa te ren ca łe go kra ju oraz zor ga -
ni zo wa ną sieć trans por to wą i dys -
try bu cyj ną. Na co  dzień z Ga spo -
lem współ pra cu je pra wie 300
de ale rów i 20 tys. punk tów sprze -
da ży de ta licz nej.

In no wa cje i eko lo gia
na mia rę XXI w.

Ga spol moc no po sta wił na in -
no wa cyj ność. To wła śnie ta fir ma
w 1992 ro ku zbu do wa ła pierw sze
w Pol sce in sta la cje zbior ni ko we
na gaz płyn ny. No wo cze sna tech -
no lo gia zwal nia klien tów spół ki
z ko niecz no ści za ma wia nia ga zu.
Przed się bior stwo sa mo bo wiem
mo ni to ru je po ziom ga zu w zbior -
ni ku, do star cza jąc go wte dy, kie -
dy jest po trzeb ny. War to do dać,
że od kil ku lat w ofer cie Ga spo lu
znaj du ją się rów nież pa ra so le
grzew cze za si la ne ga zem. To wła -
śnie ta kie pa ra so le ogrze wa ły ki -
bi ców pod czas te go rocz nych za -
wo dów Pu cha ru Świa ta w sko kach
nar ciar skich w Za ko pa nem.

Ja kość pro duk tu oraz pew ność
do staw gwa ran to wa ne są dzię ki
cią głym in we sty cjom. Wy ni ka ją
one z dwóch przy czyn: dba ło ści
o bez pie czeń stwo, któ re jest fi lo -
zo fią pra cy ca łej za ło gi, oraz po -
sza no wa nia śro do wi ska na tu ral ne -
go. Ne ga tyw ny wpływ ofe ro wa -
ne go przez Ga spol au to ga zu
na przy ro dę jest bo wiem mi ni mal -
ny w po rów na niu do in nych no śni -
ków ener gii ze wzglę du na bar dzo
ni ską emi sję CO2 i brak za nie -
czysz czeń w po sta ci czą stek sta -
łych. Ale to nie wszyst ko. Pol ski
po ten tat po łą czył swój gaz z ener -
gią w 100% od na wial ną – czy li
sło necz ną, sta jąc się tym sa mym
pre kur so rem w tej dzie dzi nie.

– Je ste śmy z te go bar dzo dum -
ni, po nie waż na mia rę moż li wo ści,

dzię ki po łą cze niu tych dwóch źró -
deł ener gii po tra fi my mak sy mal nie
chro nić śro do wi sko. Ogra ni cza my
dzię ki te mu zu ży cie ga zu, a tym sa -
mym ra chun ki na szych klien -
tów – za pew nia Syl we ster Śmi giel.

Dbać o czło wie ka,
czy li Aka de mia Umie jęt no ści

i Sys tem Kom pe ten cji

No mi no wa ny do ty tu łu So lid -
ne go Pra co daw cy 2008 Ga spol SA
za trud nia po nad 400 osób na te re -
nie ca łe go kra ju. Do sko na ła kul -
tu ra or ga ni za cyj na, pra ca ze spo ło -
wa, ko le żeń stwo – to war to ści, któ -
re za rząd fir my pro mu je od lat. 

– Dłu go trwa ły suk ces od no szą
tyl ko te pod mio ty, któ re po tra fią
skon cen tro wać się na war to ściach,

czy li tym, co prze cież sta no wi
spo iwo dla or ga ni za cji – mó wi
Ar ka diusz Urbań czak, dy rek tor
ds. per so nal nych i roz wo ju
w Ga spolu SA. – Je ste śmy w lo kal -
nych spo łecz no ściach bar dzo zna -
czą cym pra co daw cą. Obok lu dzi
za trud nio nych na sta łe, w spo sób
cią gły współ pra cu je my z sze re giem
part ne rów, da jąc za trud nie nie wie -
lu do dat ko wym oso bom.

Wfir mie od lat funk cjo nu je tzw.
Aka de mia Umie jęt no ści Ga spo lu
– pro gram, któ re go war to ścią jest
przede wszyst kim róż no rod ność
pro wa dzo nych szko leń. Ga spol
zde cy do wał się też na wpro wa dze -
nie Sys te mu Kom pe ten cji. W je -
go ra mach wy pra co wa no pro fi le
kom pe ten cyj ne, dzię ki któ rym
np. pod czas re kru ta cji do sko na le
wia do mo, ja kich lu dzi i o ja kich
kom pe ten cjach po trze ba w fir -
mie. Na to miast dzię ki re gu lar -
nym roz mo wom roz wo jo wym
wia do mo, któ re kom pe ten cje na -
le ży w or ga ni za cji roz wi jać. Na tej
pod sta wie zo sta ją zde fi nio wa ne
po trze by szko le nio we.

Szko le nia w Ga spo lu to pro ces,
a nie wy da rze nie. Wśród naj po pu -
lar niej szych szko leń jest m.in.:
ca ły wa chlarz kur sów sprze da żo -
wych, ne go cja cyj nych, roz wo ju
kom pe ten cji kie row ni czych. Za po -
trze bo wa nie na te go ty pu do -
kształ ca nie wy ni ka rów nież wprost
z ba da nia po trzeb pra cow ni ków. 

Są rów nież szko le nia otwar te,
ogól no ro zwo jo we dla wszyst kich
pra cow ni ków z sze ro kie go za -
kre su za in te re so wań (np. na uka
efek tyw ne go ucze nia się). 

– Oczy wi ście, nie za po mi na my
o szko le niach ob li ga to ryj nych, ta -
kich jak np. kur sy BHP, ale sta wia -
my tak że na ję zy ki ob ce – stwier -
dza Ar ka diusz Urbań czak. – Obec -
ność na szych spół ek na ca łym

świe cie da je lu dziom z Ga spo lu
szan sę udzia łu w wie lu pro jek tach
mię dzy na ro do wych. Stąd od 2 lat
pro wa dzi my in ten syw ny pro gram
na uki ję zy ka an giel skie go.

Wśród dzia łań in te gru ją cych
za ło gę tra dy cją sta ła się co rocz na
kon fe ren cja przy go to wy wa na
przez pra cow ni ków dla pra cow ni -
ków. Pod czas niej jest miej sce za -
rów no na pod su mo wa nie ro ku,
na pra cę warsz ta to wą, jak i ce le -
bro wa nie naj więk szych suk ce -
sów. Co kwar tał or ga ni zo wa ne są
tak że re gio nal ne spo tka nia „Przed -
sta wi ciel Kwar ta łu” oraz re gu -
lar ne ze bra nia dzia ło we.

– Je ste śmy or ga ni za cją, któ ra
two rzy kli mat sprzy ja ją cy ucze niu
się i wy mia nie do świad czeń po -
mię dzy pra cow ni ka mi zaj mu ją cy -
mi róż ne miej sce w struk tu rze
or ga ni za cji – pod kre śla pre zes
Syl we ster Śmi giel. – Bar dzo du -
żą wa gę przy wią zu je my do in te -
gra cji za ło gi i ich naj bliż szych
z na szą fir mą. Du ży wpływ ma
na to or ga ni zo wa nie pik ni ków ro -
dzin nych, spo tkań no wo rocz nych,
a tak że in nych uro czy sto ści zwią -
za nych z na szą or ga ni za cją. Wie -
my, że trak to wa ny z sza cun kiem,
dum ny ze swo jej fir my pra cow nik,
jest po zy tyw nie na sta wio ny
do klien ta i go to wy wyjść na prze -
ciw je go ocze ki wa niom i w ten
spo sób te po zy tyw ne re la cje są
źró dłem na sze go roz wo ju.

W pra cy spę dza my 1/3 swo je -
go ży cia, dla te go też jest nie zwy -
kle waż ne, aby lu dziom chcia ło się
ra no wsta wać i tu taj przy cho dzić.
Cie szę się, że za rzą dzam or ga ni -
za cją, któ rej mi sja „je ste śmy źró -
dłem przy ja znej ener gii” urze -
czy wist nia się w co dzien nym
dzia ła niu dla do bra pra cow ni -
ków i na szych klien tów.

Jo an na Drza zga

Źró dło przy ja znej ener gii
Ga spol SA jest naj więk szym dys try bu to rem ga zu płyn ne go LPG w Pol sce. Za opa tru je naj więk szą część ryn ku
go spo darstw do mo wych ko rzy sta ją cych z ga zu płyn ne go, sa mo cho dów o na pę dzie ga zo wym, a tak że sze reg in -
sty tu cji z róż nych sek to rów go spo dar ki. Nie kwe stio no wa ny li der w bran ży za koń czył rok 2008 z ob ro ta mi prze -
kra cza ją cy mi 1,2 mld zło tych.

Syl we ster Śmi giel, pre zes za rzą du Ga spol SA. 
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Spół ka zo sta ła do ce nio na
za dba łość o do bro pra cow -
ni ka. W jej efek cie mo że się

po chwa lić do świad czo ną, wy so ko
wy kwa li fi ko wa ną ka drą, któ ra
w po łą cze niu z do sko na łym za ple -
czem bu du je gwa ran cję bar dzo do -
brej ja ko ści wy ro bów. Kry te rium
w pro gra mie So lid ny Pra co daw ca
Ro ku to przede wszyst kim sze ro ko
ro zu mia ny wskaź nik so lid no ści za -
trud nie nia. Obec nie fir ma za trud nia
bli sko 150 pra cow ni ków, w tym
oso by nie peł no spraw ne. Du żą uwa -
gę przy kła da się do bez piecz nych
wa run ków pra cy. Udo stęp nia pra -
cow ni kom szko le nia (koń czą ce się
uzy ska niem cer ty fi ka tów), do sko -
na lą ce umie jęt no ści wy ma ga ne
na zaj mo wa nych sta no wi skach.

Kon te ner Sp. z o.o. na po cząt ku
ist nie nia zaj mo wał się pro duk cją
po je dyn czych mo du łów kon te ne -
ro wych. Wraz z roz wo jem pro ste
kon struk cje zo sta ły zmo dy fi ko -
wa ne i udo sko na lo ne, two rząc ory -
gi nal ne, wy róż nia ją ce się re ali za -
cje. Wy gląd, wie lo funk cyj ność,
a przede wszyst kim wy so ka ja kość
obiek tów po zwo li ła spół ce po zy -
skać kon tra hen tów z ca łej Eu ro py
i nie tyl ko. Dziś Kon te ner swo im
klien tom ofe ru je sze ro ką ga mę
seg men tów kon te ne ro wych, m.in.

miesz kal ne, so cjal ne, han dlo we,
biu ro we, ho te lo we, szpi tal ne, szkol -
ne, sa ni tar ne, ma ga zy no we, na plat -
for my wiert ni cze, mo du ło we sta cje
pa liw, myj nie sa mo cho do we, a tak -
że spe cja li stycz ne: rent ge now skie,
łącz no ścio we, ener ge tycz ne, tech -
no lo gicz ne, woj sko we. 

W pro duk cji wy ko rzy sty wa ne
są no wo cze sne urzą dze nia niepo -
wo du ją ce za gro że nia dla śro do wi -
ska na tu ral ne go. Fir ma po sia da
du że do świad cze nie w dzie dzi nie
ochro ny śro do wi ska. Jest pro du -
cen tem, a za ra zem je dy nym wła -
ści cie lem li cen cji na pa wi lo ny
do zbiór ki i se gre ga cji od pa dów.

Pro fe sjo na lizm, dba łość o szcze -
gó ły, ry go ry stycz ne spraw dza nie
ja ko ści pro duk tów oraz wła ści we
po dej ście przed się bior cy to stan -
dard. Rze tel ne przy go to wa nie wy -
cen, spraw ne re ali zo wa nie zle ceń
oraz od po wied nia kon tro la mon ta -
ży da ją kon tra hen tom Kon te ne ra
po czu cie spo ko ju i za ufa nia.

Ju sty na Ko ziar ska

www.kon te ner -plock.eu
www.kon te ner.com.pl 

Zbu du ją pra wie
wszyst ko
Kon te ner Sp. z o.o. dzia ła na ryn ku od 1991 ro ku. Po -
nad 16-let nie do świad cze nie w bu dow nic twie mo du ło -
wym prze ło ży ło się dla fir my na mia no jed ne go
z eu ro pej skich li de rów w dzie dzi nie pro duk cji wie lo -
funk cyj nych seg men tów bu dow la nych. Dzia ła nia do ty -
czą ce za rzą dza nia per so ne lem za owo co wa ły no mi na cją
do pro gra mu So lid ny Pra co daw ca Ro ku 2008.

Wy so kie ob ro ty spół ki ge -
ne ru je pro duk cja i sprze -
daż glu ko me trów oraz

pa sków słu żą cych do po mia ru glu -
ko zy we krwi oso bom cho ru ją cym
na cu krzy cę. Ge ne xo jest w tym
sek to rze jed nym z kil ku nie kwe stio -
no wa nych kra jo wych li de rów. 

Obec nie wdra ża ab so lut ną no -
wość, mia no wi cie glu ko metr skie -
ro wa ny do pa cjen tów nie wi do -
mych lub sła bo wi dzą cych.

Port fo lio fir my na glu ko me -
trach się jed nak nie za my ka. Pro -
du cent po sia da w ofer cie za rów no
le ki wy pi sy wa ne na re cep tę, jak
i su ple men ty die ty, czy in ne wy ro -
by me dycz ne.

– Ja ko pierw si wpro wa dzi li śmy
do ob ro tu w Pol sce ory gi nal ne roz -
grze wa ją ce i chło dzą ce pla stry hy -
dro że lo we – Prel – mó wi To masz
Czę ścik, pre zes za rzą du Ge ne xo
Sp. z o.o. – Na dal jed nak nasz
głów ny biz nes sta no wią glu ko me try,
tak więc nie za prze sta nie my na szych
ak tyw no ści w tym seg men cie.

Ze swo im pierw szym pro duk tem
Ge ne xo za de biu to wa ło w ro -
ku 2005. Od tam te go mo men tu
za trud nie nie wzro sło z 4 do po -
nad 100 osób. Po li ty ka fir my za kła -
da re kru ta cję we wnętrz ną na sta no -
wi ska me ne dżer skie. Dzię ki te mu

w cią gu ostat nie go ro ku kil ku na stu
przed sta wi cie li me dycz nych zdo by -
ło awans. Istot nym ele men tem do -
bre go HR -u w Ge ne xo jest mo ty -
wa cja pra cow ni ków. Wpro wa dzo -
ny zo stał m.in. sys tem na gród spe -
cjal nych. Są to za rów no na gro dy
ilo ścio we (za re ali zo wa ny przez pra -
cow ni ka wy nik), jak i ja ko ścio we
(np. dla pra cow ni ków z więk szym
do świad cze niem, któ rzy szko lą
tych młod szych sta żem). Po nad to
za ło ga re gu lar nie uczest ni czy
w szko le niach, kur sach ję zy ko -
wych, mo że li czyć tak że na do fi nan -
so wa nie stu diów po dy plo mo wych.

W ro ku 2008 przed się bior stwo
uzy ska ło cer ty fi kat GMP, a tak -
że wdro ży ło Sys te my Za rzą dza nia
Ja ko ścią zgod nie z nor ma mi ISO.
War to do dać, że Ge ne xo jest tak -
że współ twór cą in no wa cyj nej fir -
my bio tech no lo gicz nej Ma bion Sp.
z o.o. Jest to pierw sza stric te bio -
tech no lo gicz na fir ma w Pol sce
i jed na z nie wie lu ta kich w Eu ro -
pie, któ ra po wsta ła w ce lu opra co -
wa nia, wdro że nia do pro duk cji
oraz sprze da ży le ków on ko lo gicz -
nych opar tych na tzw. mo no klo nal -
nych prze ciw cia łach. Prze ciw cia -
ła te to obec nie naj więk szy ry nek
w bio tech no lo gii.

Jo an na Drza zga

Wy so kie no to wa nia 
Ge ne xo
War szaw ska spół ka Ge ne xo znaj du je się w pierw szej
dzie siąt ce naj szyb ciej roz wi ja ją cych się pod mio -
tów far ma ceu tycz nych. Obok wzro stu za trud nie nia,
re gu lar nie pod no szą się tak że przy cho dy przed -
się bior stwa. Pod sta wą roz wo ju no mi no wa nej do ty tu -
łu So lid ne go Pra co daw cy fir my są uni kal ne pro duk ty
oraz wdro żo ne no wo cze sne me to dy za rzą dza nia.

Jesz cze dzie sięć lat te mu cho rzy
na nie wy dol ność ne rek umie ra -
li z po wo du bra ku moż li wo ści

dia li zo wa nia. Dziś ok. 50% pa cjen -
tów le czy tę cho ro bę w pla ców kach
sek to ra nie pu blicz ne go. Cen trum
Usług Me dycz nych ,,Dia li za” sta wia
so bie za cel wy kry wa nie cho ro by ne -
rek w jej pierw szych eta pach i wcze -
sne roz po czę cie le cze nia.

– Na szym głów nym ce lem jest ra -
to wa nie ludz kie go ży cia – mó wi
Krzysz tof Wruk, pre zes spół ki.
– Chce my być do stęp ni tam, gdzie
je ste śmy po trzeb ni cho ru ją cym
na nie wy dol ność ne rek. In we stu jąc
pry wat ne środ ki, przy czy nia my się
do roz wo ju me dy cy ny, szcze gól nie
tam, gdzie za bra kło środ ków pu -
blicz nych.

Cho rzy na nie wy dol ność ne rek
mu szą nie raz po ko ny wać znacz ne
od le gło ści trzy ra zy w ty go dniu
w ce lu dia li zo wa nia. Dziś ,,Dia li za”,
wy cho dząc na prze ciw tym nie do -
god no ściom, za kła da swo je sta cje
rów nież tam, gdzie roz wi ja się tu -
ry sty ka. Spół ka w ro ku 2006 wy gra -
ła prze targ na pro wa dze nie i mo der -
ni za cję sta cji dia liz w Ko ło brze gu.
Pla ców ka za pew nia ca ło do bo wą
moż li wość udzie la nia za bie gów pa -

cjen tom ho spi ta li zo wa nym w Szpi -
ta lu Re gio nal nym. Obok Ko strzy na
i Ko ło brze gu, fir ma po sia da rów nież
swą sta cję w Miast ku (woj. po mor -
skie) oraz wy bu do wa ną od pod staw
sta cję w Szcze cin ku (woj. za chod -
nio po mor skie). Ta ostat nia jest naj -
więk szą ze wszyst kich, a pierw szych
pa cjen tów przyj mie już w I kwar ta -
le 2009 ro ku. Po sia da 16 sta no wisk
do he mo dia li zy, w tym jed no do za -
bie gów w try bie ostrym. Z ty tu łu za -
po trze bo wa nia na wy kwa li fi ko wa -
ną do pra cy w dzie dzi nie ne fro lo gii
ka drę pie lę gniar ską, CUM ,,Dia li -
za” uru cho mi ło w 2008 ro ku wła sny
dział szko leń. W ten spo sób za dba -
ło o pro fe sjo nal ną opie kę pie lę -
gniar ską nad pa cjen ta mi w swo ich
jed nost kach.

– Za mie rza my na dal roz wi jać
dzia łal ność – mó wi Krzysz tof Wruk.
– Chce my da wać przy kład, że pol ska
me dy cy na po tra fi dzia łać spraw nie
i sku tecz nie, a opie ka świad czo na
przez nie pu blicz ne za kła dy uczy wie -
lu no wych po staw. Pre fe ru je my zdro -
we po dej ście do ja ko ści świad czo -
nych przez nas usług. A przede
wszyst kim – chce my uła twiać ży cie
cho rym i po ko ny wać ba rie ry.

To masz Boch nia

Dializa
– ratowanie życia
bez barier
Dzia ła ją ce od 10 lat Cen trum Usług Me dycz nych „Dia -
li za” Sp. z o.o. to do wód sku tecz no ści roz wo ju pry wat -
nej służ by zdro wia. Szyb ko roz ra sta ją ca się spół ka
za kła da wła sne sta cje, mak sy ma li zu jąc do tar cie do pa -
cjen tów. Jej po li ty ka ja ko ści zo sta ła nie daw no do ce nio -
na – fir ma otrzy ma ła ty tuł i go dło EU Stan dard 2009.

– Po mi mo, że ubie gły rok był
trud ny dla bran ży, wie le osób
ode szło z gór nic twa, to nam ro -
bót wciąż przy by wa – mó wi
An drzej Mi cha lik, pre zes za -
rzą du Kon sor cjum Przed się -
biorstw Ro bót Gór ni czych
i Bu do wy Szy bów SA. – Dla -
te go pro wa dzi my cią głą re -
kru ta cję. 

Kon sor cjum PRGiBSz SA
zaj mu je się pra ca mi gór ni czy -
mi w ko pal niach, a tak że pro -
jek to wa niem i bu do wą obiek -
tów pod ziem nych. Do świad -
cze nie ka dry in ży nie ryj no -
-tech nicz nej oraz za ło gi, spe -
cja li stycz ny sprzęt i skom pu -
te ry zo wa ne za ple cze po zwa la -
ją spół ce po dej mo wać się naj -
trud niej szych za dań pod zie -
mią. Ślą skie przed się bior stwo
mie ści się w ści słej czo łów ce
bran żo wej, a zna ne jest z do -
brze wy ko na nych kon trak -
tów nie tyl ko w ślą skich ko pal -
niach, ale w ca łym kra ju (Wie -
licz ka, Boch nia). Re ali zo wa ło
tak że kon trak ty za gra nicz ne.

W trud nych cza sach spół ka
mo że mó wić o wzro ście. Prze -
tar gi wy gry wa nie tyl ko dzię -
ki wy peł nia niu wszyst kich wa -
run ków sta wia nych przez in -
we sto ra, ale też opty mal ny mi
ce na mi, a przede wszyst kim
za ufa niem bu do wa nym po -

przez wła ści wą or ga ni za cję
pra cy i rze tel ność. Kon sor -
cjum po sia da wszel kie ate sty
oraz cer ty fi ka ty po trzeb ne
do pro wa dze nia ro bót pod -
ziem nych, mię dzy in ny mi
dzia ła jąc zgod nie z nor ma mi
BHP PN -N 18001: 2004 oraz
sto su jąc po li ty kę ja ko ści zgod -
ną z ISO 9001: 2000. Dys po -
nu je no wo cze sny mi, oszczęd -
ny mi roz wią za nia mi tech no lo -
gicz ny mi. Gwa ran tu je bez pie -
czeń stwo pro wa dzo nych ro bót
przy ko rzyst nych wa run kach
fi nan so wych. Ostat nie ob ro ty
fir my wy no si ły kil ka dzie siąt
mln zł/rok i co rocz nie ule ga ją
zwięk sze niu.

Ja kość dzię ki fa chow com

Ist nie je tyl ko je den spo sób,
aby kon ku ro wać usłu ga mi
w wą skiej bran ży gór ni czej: fa -
cho wość za ło gi. KPR GiBSz
przy wią zu je wiel ką wa gę
do za rzą dza nia za so ba mi ludz -
ki mi. Już na po zio mie re kru ta -
cji i do bo ru pra cow ni ków sto -
su je ści słe pro ce du ry Zin te gro -
wa ne go Sys te mu Za rzą dza -
nia. Za trud nio nym fir ma stwa -
rza bar dzo do bre wa run ki pra -
cy: wy po sa ża ich w od po -
wied nie na rzę dzia oraz ubiór,
gwa ran tu je peł ny pa kiet so cjal -

ny. War to wspo mnieć, że KPR -
GiBSz zo stał już na gro dzo ny
Od zna ką Ho no ro wą „Za za słu -
gi dla ochro ny pra cy”. Pod sta -
wę za trud nie nia sta no wi etat.
Po nad to spół ka kie ru je za in te -
re so wa nych na szko le nia do -
sko na lą ce, któ re koń czą się
uzy ska niem od po wied nich
upraw nień czy świa dectw. Do -
fi nan so wy wa nie stu diów spe -
cja li stycz nych po łą czo ne
z przy zna wa niem do dat ko -
wych urlo pów to dzia ła nie
stan dar do we. – Na ma wia my
do zwięk sza nia kwa li fi ka cji,
bo to prze kła da się na kon kret -
ne pro fi ty dla pra cow ni -
ków – prze ko nu je Mi cha lik.
– Naj istot niej sze jest dla nas to,
że chce my za chę cić za ło gę
do roz wo ju i mo ty wo wać ją.
Two rzy my więc do bry kli mat.
Nie za po mi na my też o im pre -
zach in te gra cyj nych czy dzia -
łal no ści re kre acyj no -spor to -
wej. Bo prze cież pra ca nie
mu si ko ja rzyć się wy łącz nie
z sze re giem obo wiąz ków, ale
też da wać sa tys fak cję. No mi na -
cja do ty tu łu So lid ne go Pra co -
daw cy bar dzo nas cie szy. Jest
dla nas waż na, czu je my się
uwia ry god nie ni i do ce nie ni.
A to ko lej ny atut dla fir my
w co dzien nym biz ne sie.

Jakub Lisiecki

Lu dzie to pod sta wo wy ka pi tał
Za trud nia ją ce po nad 900 osób Kon sor cjum Przed się biorstw Ro bót Gór ni czych i Bu -
do wy Szy bów SA nie na rze ka na za stój. Port fel kon trak tów na 2009 rok ma już za war -
ty w prze szło 70%. W trud nych cza sach ślą ski po ten tat two rzy wciąż no we miej sca
pra cy. Nie daw no otrzy mał no mi na cję do ty tu łu So lid ny Pra co daw ca Ślą ska 2008.

Wostat nich la tach za wier -
ciań ska spół ka Vir tu
roz wi nę ła się dy na micz -

nie. W 2008 ro ku in we sty cje we -
wnętrz ne fir my osią gnę ły bar dzo
wy so ki po ziom. Zmo der ni zo wa -
no m.in. li nię pro duk cyj ną oraz pa -
ko wal nię, co 3-krot nie pod wyż -
szy ło wy daj ność pro duk cji. Obec -
nie mie sięcz ne wy ni ki osią ga ją pu -
łap pra wie 900 ton go to -
wych dań chło dzo nych
oraz mro żo nych. Bo ga ta
ofer ta fir my obej mu je
bli sko 30 ro dza jów przy -
sma ków pol skiej kuch ni
tra dy cyj nej wy twa rza -
nych na podstawie su ro -
wych wy tycz nych sys te -
mu bez pie czeń stwa
HACCP. – Kon tro la ja -
ko ści na szych wy ro -
bów od by wa się na każ -
dym eta pie ich wy twa rza -
nia, po cząw szy od stan dar du prze -
twa rza nych su row ców, aż po czy -
stość ma szyn i śro do wi ska pra cy
– za pew nia Da niel Czer wik, dy -
rek tor han dlo wy Vir tu Sp. j. Za -
awan so wa ne tech no lo gicz nie me -
to dy pa ko wa nia za pew nia ją peł ne
bez pie czeń stwo kon sump cyj ne.
Sto sun ko wo nie dłu gi okres przy -
dat no ści pro duk tów do spo ży cia
(ok. 16 dni) – wy ni ka ją cy z nie sto -
so wa nia sztucz nych kom po nen -
tów – wy mógł na fir mie zor ga ni -
zo wa nie spraw ne go za ple cza lo -
gi stycz ne go. Wy ro by Vir tu
w szyb kim tem pie do cie ra ją
do wszyst kich ka na łów dys try bu -

cyj nych, po cząw szy od ma łych
skle pów osie dlo wych, po hur -
tow nie oraz wiel kie sie ci han dlo -
we. – Śmia ło mo gę po wie dzieć,
że wy ro bi li śmy so bie na praw dę
do brą mar kę za rów no wśród na -
szych klien tów, jak i kon tra hen -
tów. Ja ko wia ry god ny, a tak -
że so lid ny part ner w biz ne sie
sta ra my się każ do ra zo wo re ali zo -

wać zle ce nia nie w 100%, tyl ko co
naj mniej w 110%. Ni gdy nie
scho dzi my z ja ko ści na rzecz niż -
szej ce ny – pod kre śla Da niel
Czer wik. Ta kie po dej ście biz ne -
so we otwo rzy ło spół ce moż li -
wość han dlu po za gra ni ca mi Pol -
ski. Dy na micz ny wzrost eks por -
tu, głów nie na ry nek bry tyj ski i ir -
landz ki, to sil ny ar gu ment
do moc niej sze go wej ścia w unij -
ny ry nek dań go to wych.

Kuch nia Pol ska na to pie

W ostat nich la tach Vir tu od no -
to wa ło znacz ny wzrost po pu lar no -

ści swo ich dań go to wych, a co
za tym idzie wzrost sprze da ży.
Wio dą ce se rie pro duk tów – Kuch -
nia Pol ska i Dzie ło Mi strza – to
od świe żo na pro po zy cja róż no -
rod nych po traw, a tak że sma -
ków. Bo ga ta ofer ta m.in. pie ro -
gów, na le śni ków, kro kie tów, czy
też go łąb ków jest od po wie dzią
na po trze by wy ma ga ją cych kon -

su men tów. Dziś li czy się
już nie tyl ko ja kość i ce -
na, ale przede wszyst -
kim pro sto ta, a tak -
że szyb kość przy go to -
wa nia. Stąd tak wy so ka
po zy cja Vir tu na pol skim
ryn ku. – Od za wsze sta -
ra my się bu do wać mar kę
god ną za ufa nia. Chce -
my za spo ko ić wy ma ga nia
każ de go klien ta z osob na.
Nie chce my za wieść kon -
su men tów w żad nym

aspek cie. Nie zmien nie twier dzę,
że na szą sil ną stro ną jest po pro -
stu sze ro ko ro zu mia na ja kość.
Dla te go np. pro mo cyj ne pro duk -
ty wy twa rza my we dle tych sa -
mych stan dar dów co da nia w ce -
nie re gu lar nej – pod su mo wu je
Czer wik. Fir ma mo że po szczy cić
się za ufa niem kon su men -
tów i kon tra hen tów, jak rów -
nież licz ny mi na gro da mi – zna -
kiem Po znaj Do brą Żyw ność
oraz go dłem TO jest TO! 2009.
W przy pad ku te go dru gie go wy -
róż nie nia de cy du ją cą ro lę ode gra -
ły wy so kie wy ni ki sprze da ży.

An na Rok

VIR TU ozi sma ku
Opierając się na tra dy cyj nych re cep tu rach, od po nad 17 lat fir ma Vir tu wy twa rza
da nia chło dzo ne i głę bo ko mro żo ne. Dzien na wy daj ność na po zio mie ok. 40 ton
go to wych wy ro bów to w efek cie 23-pro cen to wy udział spół ki w ryn ku. Pla ny
na przy szłość: zwięk sze nie sprze da ży i pro duk cji o 30%. 



DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY 5

Po lkom tel ofe ru je swo -
je usłu gi pod mar ka mi
Plus, Sim plus, Sa mi

Swoi i 36.6. Sieć sku pia
łącz nie po nad 14 mi lio -
nów użyt kow ni ków. Spół ka
sta ra się być od po wie dzial -
na spo łecz nie – re ali zu je
licz ne dzia ła nia o cha rak te -
rze spon so rin go wym, wspie -
ra ini cja ty wy zwią za ne z bez -
pie czeń stwem, edu ka cją, kul -
tu rą, spor tem i ochro ną zdro -
wia, współ pra cu je przy pro -
jek tach cha ry ta tyw nych.
Dzia ła nia po dej mo wa ne
w tym ob sza rze ści śle ko re -
spon du ją z głów ny mi ce la mi
spół ki. Po lkom tel w peł ni
za słu gu je rów nież na mia no
od po wie dzial ne go pra co daw -
cy. Dzię ki kre owa niu dzia łań
słu żą cych iden ty fi ka cji pra -
cow ni ków z miej scem pra cy
oraz two rze niu prze strze ni
do re ali za cji wła snych po my -
słów, Po lkom tel otrzy mał
no mi na cję do ty tu łu So lid ny
Pra co daw ca 2008. Czy to
wy róż nie nie jest waż ne dla
spół ki? – O to za py ta li śmy
Mo ni kę Ło piń ską, dy rek to -
ra De par ta men tu Za rzą dza nia
Za so ba mi Ludz ki mi.

– Tak, cie szy my się, że na -
sze za an ga żo wa nie w spra wy
bez po śred nio do ty czą ce za -
trud nio nych osób jest do -
strze ga ne i do ce nia ne.
Świad czy to o tym, iż pro wa -
dzo na przez nas po li ty ka

per so nal na jest na naj wyż -
szym po zio mie. Pra cow ni cy
są na szym naj cen niej szym
ka pi ta łem, a od po wied nie
pla no wa nie i okre śle nie za -
sad za rzą dza nia za so ba mi
ludz ki mi ma zna czą cy
wpływ na funk cjo no wa nie
spół ki ja ko ca ło ści.

– W ja ki spo sób bu du je -
cie swój ze spół fa chow ców? 

– Je ste śmy fir mą za pew nia -
ją cą roz wój ka rie ry za wo do -

wej, ale też stwa -
rza ją cą do bre i przy -
ja zne wa run ki pra cy.
Wy sił ki sku pia my
na wie lu aspek tach,
ma ją cych wpływ
na za do wo le nie pra -
cow ni ków. Na przy -
kład dba my o zdro -
wie ich i ich ro dzin,
za pew nia jąc im pa -
kiet usług me dycz -
nych. Oprócz pod -
sta wo wych na rzę -
dzi pra cy, każ dy
czło nek za ło gi
otrzy mu je służ bo -
wy te le fon ko mór -
ko wy. Za chę ca my
też na szych pra cow -
ni ków do roz wi ja nia i re ali zo -
wa nia wła snych ini cja tyw.
Z sze ro kim od ze wem spo ty -
ka ją się prze pro wa dza ne re gu -
lar nie z ini cja ty wy sa mych
pra cow ni ków ak cje ho no ro -
we go krwio daw stwa, ra tow -
nic twa me dycz ne go czy Dni
Wie dzy. Te ostat nie umoż li -
wia ją pre zen ta cję na fo rum
spół ki wła snych pro jek -
tów z róż nych dzie dzin oraz
udział w warsz ta tach przy go -
to wa nych przez ko le gów.
Prze ka zy wa na w ten spo sób
wie dza wzbo ga ca ko lej nych
na szych pra cow ni ków.

– Ja cy lu dzie znaj du ją
pra cę w Po lkom te lu? 

– Szu ka my osób po dzie la -
ją cych re pre zen to wa ne przez

spół kę war to ści. Naj -
waż niej sze jest za -
an ga żo wa nie – to
wła śnie ono zmie nia
rze czy wi stość. Za le -
ży nam, aby każ dy
z pra cow ni ków miał
szan sę do ło że nia
„wła snej ce gieł ki”
do re ali za cji ce -
lów spół ki. Dba jąc
o wła ści wą at mos -
fe rę pra cy, tak istot -
ną z punk tu wi dze nia
za rów no pra cow ni -
ków, jak i ca łej spół -
ki, po szu ku je my ja ko
kan dy da tów osób
życz li wych i to le ran -

cyj nych. Te ce chy po zwa la ją
na szym pra cow ni kom po -
strze gać no we za da nia ja ko
ko lej ną szan sę i cie ka wą przy -
go dę, na wet je śli sto ją ce
przed ni mi wy zwa nia są trud -
ne i wy ma ga ją ce. 

– Ja kie okre śle nie naj -
pre cy zyj niej ob ra zu je bu do -
wa ne przez Was re la cje?

– Part ner – to okre śle nie
naj traf niej od zwier cie dla na -
sze re la cje po mię dzy pra cow -
ni kiem a pra co daw cą. Je ste -
śmy na sta wie ni na pra cę ze -
spo ło wą. Każ dy pra cow nik
jest part ne rem dla dru gie go,
kon tak ty z prze ło żo ny mi są

otwar te. Po my sły i uwa gi każ -
dej oso by bra ne są pod uwa -
gę, a naj lep sze roz wią za nia re -
ali zo wa ne. Wszy scy zwra ca -
my się do sie bie po imie niu,
co sprzy ja spraw nej ko mu ni -
ka cji i otwar to ści po mię dzy
współ pra cow ni ka mi. 

– Ma to prze ło że nie na
wi ze ru nek fir my?

– Tak, pra cow ni cy są du szą
or ga ni za cji. Po przez swo je
po sta wy two rzą nie po wta -
rzal ną kul tu rę or ga ni za cyj -
ną, od gry wa ją cą waż ną ro lę
w kształ to wa niu po zy tyw ne -
go wi ze run ku fir my. Sa tys fak -
cja z pra co daw cy i sa mej
pra cy da je efekt sil nej iden ty -
fi ka cji pra cow ni ków z fir -
mą, jej mar ką, a to prze kła da
się na po zy tyw ne opi nie do -
ty czą ce spół ki. Skut ku je to
m.in. re ko men do wa niem do
pra cy osób o wy so kich kwa -
li fi ka cjach.

– Czym wy róż nia się 
Po lkom tel na tle in nych
pra co daw ców?

– Przede wszyst kim tym,
że dba my nie tyl ko o roz wój
za wo do wy pra cow ni ków.
Two rzy my zin te gro wa ną
i zgra ną spo łecz ność, chęt -
nie an ga żu ją cą się w roz ma -
ite pro jek ty, nie tyl ko biz ne -
so we. Od wie lu lat w fir mie
dzia ła ją róż ne sek cje spor to -
we, m.in. siat ków ki, tu ry sty -
ki gór skiej, nar ciar sko -snow -
bo ar do wa, strze lec ka, te ni sa
ziem ne go, jeź dziec ka, płe -
two nur ko wa, ko szy ków ki,
że glar ska, mo to cy klo wa
i wie le in nych. Umoż li wiamy
też pra cow ni kom ko rzy sta nie
z ba se nu i hal spor to wych.
Fun du je my bi le ty wstę pu
na im pre zy kul tu ral ne spon -
so ro wa ne przez Po lkom tel.
Wszyst kie te dzia ła nia spra -
wia ją, że spo tka nia po go dzi -
nach pra cy w in nym oto cze -
niu sta ją się im pul sem do dat -
ko wo in te gru ją cym pra cow -
ni ków Po lkom te la.

Mag da le na Ryś

PO LKOM TEL:
za an ga żo wa nie, któ re zmie nia rze czy wi stość
Ta trzań skie, Gór skie oraz Wod ne Ochot ni cze Po go to wie Ra tun ko we czy Fun da cja Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy – to tyl ko nie któ re pod mio ty od lat wspie -
ra ne przez Po lkom tel S.A., ope ra to ra sie ci Plus. Dzię ki tej współ pra cy uda ło się ura to wać i po móc wie lu oso bom. Spół ka od po cząt ku swo jej dzia łal no ści kon se kwent -
nie an ga żu je się w licz ne pro jek ty pro spo łecz ne i z rów ną sku tecz no ścią stwa rza bar dzo do bre wa run ki pra cy swo im pra cow ni kom. Moż li wość cią głe go pod wyż sza nia
kwa li fi ka cji i zdo by wa nia no wych umie jęt no ści, a tak że przy ja zna at mos fe ra – to czyn ni ki, któ re za de cy do wa ły o przy zna niu Po lkom te lo wi no mi na cji do ty tu łu
So lid ny Pra co daw ca 2008.

Przy go da peł na wy zwań

Po lkom tel ofe ru je swo im pra cow ni kom pra cę przy two rze niu i re ali za cji naj no wo-
cze śniej szych roz wią zań tech nicz nych i pro duk to wych. No we tech no lo gie z jed nej
stro ny ozna cza ją wiel kie wy zwa nia, z dru giej jed nak spra wia ją, że pra ca za mie nia się
w cie ka wą i peł ną wy zwań przy go dę. Tak wła śnie jest w Po lkom te lu...

– Mia łam szan sę brać udział w bar dzo cie ka wym przed się wzię ciu, ja kim jest wpro wa dze -
nie no wej mar ki na ry nek, tym sa mym mo głam zdo być cen ne do świad cze nia, ja kich nie uda -
ło by mi się praw do po dob nie uzy skać w in nym miej scu pra cy. Współ pra ca z pro fe sjo na li s-
ta mi o wy so kich kom pe ten cjach i moż li wość ucze nia się od nich za rów no w kwe stiach
me ry to rycz nych, jak i spo so bu po stę po wa nia w po szcze gól nych sy tu acjach to na pew no
ele men ty mo ty wu ją ce do dal szej pra cy w Po lkom te lu – wy ja śnia Han na Ja siń ska, star szy
spe cja li sta ds. re kla my w De par ta men cie Ko mu ni ka cji Mar ke tin go wej.
Jed nym z waż nych ele men tów de cy du ją cych o wy bo rze pra co daw cy jest od po wied nia gra -
ty fi ka cja pie nięż na. Wie le osób po szu ku ją cych pra cy dą ży do te go, aby by ła ona ade kwat -
na do re pre zen to wa nej wie dzy i po sia da nych umie jęt no ści. Co raz czę ściej jed nak czyn ni kiem
wpły wa ją cym na pod ję cie pra cy w da nej fir mie jest moż li wość re ali za cji oso bi stych za in te -
re so wań i wy ko rzy sta nia po sia da nej wie dzy. Po lkom tel stwa rza za trud nio nym nie tyl ko do -
sko na łe wa run ki do roz wi ja nia swo ich pa sji, ale tak że da je moż li wość łą cze nia ich z pra cą 
– Je stem stu den tem, w Po lkom te lu pra cu ję w dzia le, w któ rym mam szan sę po znać od stro -
ny prak tycz nej za gad nie nia zwią za ne z te ma tem mo jej pra cy ma gi ster skiej. To dla mnie
szcze gól nie waż ne. Wie le z mo ich uczel nia nych ko le ża nek i ko le gów ni gdy ta kiej moż li wo -
ści nie bę dzie mia ło. War to pod kre ślić, że szan sa, ja ką do sta łem, nie jest wy ni kiem ja kich -
kol wiek zna jo mo ści czy pro tek cji. Za sa dy przyj mo wa nia no wych osób do Po lkom te la są
uczci we, a co naj waż niej sze, jed na ko we dla wszyst kich. Dział re kru ta cji we wła ści wy spo -
sób we ry fi ku je przy dat ność na da ne sta no wi sko i nie dys kwa li fi ku je stu den tów bez do świad -
cze nia – pod kre śla Ja kub Rad man, in ży nier NMC w Dzia le Za rzą dza nia Sie cią. 
Sa tys fak cja z wy ko ny wa nych za dań to ele ment bu du ją cy mo ty wa cję do pra cy. Do dat ko -
wym, bar dzo waż nym aspek tem jest świa do mość sta bi li za cji. Po czu cie bez pie czeń stwa po -
zy tyw nie wpły wa na wy ko ny wa nie obo wiąz ków oraz bu do wa nie re la cji. Pra cow ni cy
Po lkom te la są oso ba mi kre atyw ny mi, a co naj waż niej sze po zy tyw nie na sta wio ny mi do in -
nych. – W fir mie pa nu je do bra at mos fe ra wpły wa ją ca na mo ty wa cję. Naj bar dziej od po wia -
da ją mi part ner skie re la cje prze ło żo ny – pod wład ny, w du żej mie rze opar te na ko le żeń stwie.
W ten spo sób za ła twia my więk szość spraw. Kie dy trze ba, oczy wi ście prze cho dzi my na re la -
cje bar dziej służ bo we, ale i wów czas trak tu je my się „po ludz ku”. Waż ne jest też to, że każ dy
w fir mie roz ma wia z in ny mi per „ty”, a nie per „pa ni/pan” – pod su mo wu je Ma rek No wa -
kow ski, ko or dy na tor w De par ta men cie Kom plek so wej Ob słu gi Klien ta.  

Ży cie nie koń czy się na pra niu pie luch 

Jed nym z ele men tów bu do wa nia do brej po li ty ki pra cow ni czej są dzia ła nia na rzecz
mło dych ma tek. Fir ma Po lkom tel sta ra się stwa rzać po czu cie bez pie czeń stwa, dba jąc
o ich bez stre so wy po wrót do pra cy.

– Szczę ście, z ja kim przy ję łam wia do mość o tym, że spo dzie wam się dziec ka, by ło ogrom -
ne. Tym bar dziej, że mia łam świa do mość bez pie czeń stwa swo je go miej sca pra cy, a przy pla -
no wa niu roz wo ju ro dzi ny jest to szcze gól nie waż ne. Wie le ko le ża nek przede mną wró ci ło
bez kło po tu do pra cy po urlo pach ma cie rzyń skich i wy cho waw czych. Wie dzia łam,
że mo ja fir ma dba o za pew nie nie mło dym ma mom miej sca pra cy – pod kre śla Mo ni ka
Kar piń ska, ko or dy na tor Sek cji ds. Ad mi ni stra cji Regionalnej.
Po lkom tel za chę ca ko bie ty do po wro tu do pra cy po uro dze niu dziec ka, stwa rza jąc moż li -
wo ści kon ty nu owa nia ak tyw no ści za wo do wej i nie re zy gno wa nia z roz wo ju in te lek tu al ne -
go oraz pod ję tej ścież ki ka rie ry. Sta ra się pro pa go wać roz wią za nia wspie ra ją ce łą cze nie obo -
wiąz ków mat ki i pra cow ni ka.
– Przez mo ment, tuż po uro dze niu dzie ci, by łam na sta wio na tyl ko na ma cie rzyń stwo.
Wpraw dzie nie sko rzy sta łam z urlo pu wy cho waw cze go, ale nie by ło mo wy o du żych wy zwa -
niach. Zresz tą pod czas spo tkań z prze ło żo ny mi za wsze sta wia łam spra wę ja sno. Do pie ro
te raz, kie dy dzie ci po szły do szko ły, mam czas na wy zwa nia. Pro wa dzę du ży pro jekt, naj -
waż niej szy w dzia le. Zaj mu je mi to mnó stwo cza su i ener gii. Ale też da je wie le sa tys fak cji.
Wresz cie czu ję, że co dzien nie uczę się cze goś no we go – mó wi Ali cja Smo lew ska, star szy
spe cja li sta ds. rdze nio wej sie ci gło so wej. 
Pra cow ni ce po wra ca ją ce po urlo pie ma cie rzyń skim czy wy cho waw czym nie rzad ko oba wia -
ją się swych przy szłych obo wiąz ków lub nie ła twe go do sto so wa nia się po dłuż szej prze rwie
do wy mo gów pra cy. W Po lkom te lu za rów no pra cow ni cy, jak i oso by za rzą dza ją ce sta ra ją
się stwo rzyć at mos fe rę sprzy ja ją cą po now nej ada pta cji.
– Mia łam oba wy, czy szyb ko uda mi się wdro żyć do pra cy po tak dłu giej nie obec no ści – mój
de par ta ment i spół ka zmie ni ły się tro chę, tak jak zmie nia się ry nek, na któ rym dzia ła my.
Zo sta łam przy ję ta bar dzo cie pło, otrzy ma łam wie le ma ili i te le fo nów z za pew nie niem
o wspar ciu w po now nym od na le zie niu się w fir mie. Wi ce dy rek tor mo je go de par ta men tu za -
pro si ła mnie do sie bie pierw sze go dnia i opo wie dzia ła o tym, co dzia ło się i zmie ni ło pod -
czas mo jej nie obec no ści. Ko le żan ki, z któ ry mi dzie lę po kój, przy go to wa ły mo je sta re biur -
ko i suk ce syw nie prze ka zu ją mi obo wiąz ki, któ re prze ję ły ode mnie, kie dy mu sia łam
prze rwać pra cę, że by uro dzić i od cho wać swo ją có recz kę. Dzię ki ich po sta wie i mo ty wa cji
mam ener gię, by spro stać wy ma ga niom za rów no w ży ciu pry wat nym, jak i za wo do wym
– pod su mo wu je Mo ni ka Kar piń ska.  
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– Przed na mi czas pla no -
wa nia wa ka cyj nych wy jaz -
dów. Co Biu ro Po dró ży ITA -
KA ma do za ofe ro wa nia
na zbli ża ją cy się wa ka cyj ny
se zon?

– Rok 2009 to szcze gól ny,
ju bi le uszo wy rok dla na sze go
biu ra – w kwiet niu ob cho dzi -
my bo wiem ju bi le usz 20-le cia.
Rok wy jąt ko wy i w związ ku
z tym wy jąt ko wo bo ga ta ofer -
ta wa ka cyj ne go wy po czyn ku
LA TO 2009 za pre zen to wa na
w aż 4 ka ta lo gach te ma tycz nych
– 3 wcza so wych i 1 z ofer tą wy -
cie czek. A do lek tu ry po szcze -
gól nych ka ta lo gów za pra sza ją
na si am ba sa do rzy: Be ata Tysz -
kie wicz, Ju sty na Stecz kow -
ska, Ka ta rzy na Fi gu ra oraz
Mag da Ges sler w cy klu „Mo -
je Po dró że z Ita ką”. Do tych cza -
so wa ofer ta zo sta ła wzbo ga co -
na o atrak cyj ne no wo ści: Ma -
ro ko, Djer ba, Egipt -Hur gha da,
Ibi za oraz Wło chy -Ka la bria.
W ka ta lo gu Wy ciecz ki ofe ru -
je my zna ne i spraw dzo ne pro -
gra my im prez ob jaz do wych,
ta kie jak: Bel la Ita lia, Vi va
Ibe ria, Spa cer po Pa ry żu czy
Orient Express – w su mie po -
nad 70 pro gra mów wy ciecz ko -
wych, po zwa la ją cych po znać
nie tyl ko nie mal ca łą Eu ro pę,
ale tak że kil ka kra jów dość
od le głych, jak Chi ny, In die
i Ka na da. Z oka zji na sze go
20-le cia przy go to wa li śmy dla
klien tów spe cjal ną ju bi le uszo -
wą wy ciecz kę „Pięk ni i dwu -
dzie sto let ni”, któ ra po zwo li
na świę to wa nie uro dzin ITA KI
w ma low ni czej sce ne rii wło -

skich miast, w po łą cze niu z róż -
ny mi atrak cja mi. Po dą ża my
za ryn ko wy mi ten den cja mi,
ale sta ra my się rów nież utrzy -
mać jak naj wię cej z tra dy cji
wy pra co wa nych w pierw szych
la tach. 

– Na co war to zwró cić uwa -
gę w szcze gól no ści?

– Po le cam no wą pro po zy cję
na wa ka cyj ny wy po czy nek
– ITA KA RE LAX CLUB,
skie ro wa ną dla wszyst kich.
To no wość w na szej ofer cie,
pierw szy ho tel klu bo wy
– Aege an Pa la ce na Kre cie.
Wy jąt ko we miej sce za rów no
dla ro dzin, dzie ci, jak i do ro -
słych, gwa ran tu ją ce nie zwy kłą
at mos fe rę i wspa nia łe atrak cje
dla ca łej ro dzi ny. Naj młod -
szym pro po nu je my za ję cia
spor to we, na ukę ję zy ka an -
giel skie go, licz ne gry, za ba wy
i kon kur sy z na gro da mi. Do ro -
słych w tym cza sie za pra sza my
na ćwi cze nia jo gi, jog ging,
czy nor dic wal king. Mo gą rów -
nież wziąć udział w za wo dach
bi lar do wych, ae ro bi ku, roz -
gryw kach bry dżo wych, za grać
w sza chy, czy scrab ble. Nie za -
po mnie li śmy rów nież o ko ne -
se rach ki na, dla nich przy go to -
wa li śmy fil mo we wie czo ry te -
ma tycz ne. W na szym klu bie
każ dy bę dzie mógł wy po ży -
czyć po pu lar ną pra sę lub cie -
ka wą lek tu rę. Wszyst ko to za -
pew ni nasz pro fe sjo nal ny, sta -
ran nie do bra ny i prze szko lo ny
ze spół ani ma to rów. Ta pro po -
zy cja spo tka ła się z du żym za -
in te re so wa niem ze stro ny na -
szych klien tów. 

– A na ja kie udo god nie nia
mo gą li czyć klien ci ITA KI
w tym se zo nie? 

– Zna czą co zwięk szy li śmy
licz bę sa lo nów fir mo wych z 45
do 56. W tro sce o wy go dę na -
szych klien tów w okre sie trwa -
nia pro mo cji ofer ty LA TO 2009
(gru dzień -ma rzec) sa lo ny czyn -
ne są w so bo ty w godz. 10-16,
a wy bra ne sa lo ny rów nież
w nie dzie le w godz. 10-14. Za -
rów no re zer wa cji, jak i płat no -
ści za wy bra ną im pre zę moż -
na do ko nać on -li ne w na szym
skle pie in ter ne to wym. Sklep
in ter ne to wy www.ita ka.pl
czyn ny jest 7 dni w ty go dniu
przez ca łą do bę. Nie wy cho -
dząc z do mu, moż na za pla no -
wać wy ma rzo ne wa ka cje
z ITA KĄ. No wa pro po zy cja to

ITA KA. TV – moż li wość obej -
rze nia fil mów z ho te li, któ re są
do stęp ne w na szej ofer cie.
W chwi li obec nej ITA KA.
TV to po nad 200 fil mów ho te -
lo wych! 

Wyj ściem na prze ciw ocze ki -
wa niom na szych klien tów jest
zwięk sza nie z ro ku na rok licz -
by miejsc wa ka cyj nych do stęp -
nych z lot nisk lo kal nych. Obec -
nie, oprócz War sza wy, re ali -
zu je my wy lo ty z Po zna nia,
Kra ko wa, Ka to wic, Wro cła -
wia, Ło dzi, Szcze ci na, Gdań ska
i Byd gosz czy, a w tym se zo nie

po raz pierw szy rów nież bę dzie -
my la tać z Rze szo wa. 

– Klien ci wy ru sza ją z ITA -
KĄ w świat już od dwu dzie -
stu lat z róż nych po wo dów,
ma ją rów nież róż no ra kie pre -
fe ren cje i wy ma ga nia. Ty sią -
ce tu ry stów po dró żu je
do tych sa mych miejsc, a każ -
dy przy wo zi in ne wspo mnie -
nia. To, co jed nych wpra wia
w nie my za chwyt, in nym tyl -
ko się po do ba. W ja ki spo sób
uda je się Wam spro stać gu -
stom i ocze ki wa niom tak wie -
lu róż nych klien tów?

– Wsłu chu je my się w ich po -
trze by i ocze ki wa nia. Od dwu -
dzie stu lat ma my ogrom ne gro -
no za ufa nych klien tów i przy -
ja ciół. Chy ba nikt nie zli czy, ile
ra zem prze mie rzy li śmy ki lo me -

trów, ja kie miej sca zwie dzi li -
śmy i ja kich do zna li śmy wspól -
nie emo cji. Do kła da my wszel -
kich moż li wych sta rań i kon -
cen tru je my się na zmi ni ma li zo -
wa niu ry zy ka i za gro żeń, ja kie
mo gą to wa rzy szyć za gra nicz -
nym po dró żom, aby ten wy ma -
rzo ny i dłu go wy cze ki wa ny
urlop upły nął w jak naj lep szej
at mos fe rze i po zo sta wił w świa -
do mo ści wy po czy wa ją cych
nie za tar te i tyl ko po zy tyw ne
wspo mnie nia. Z my ślą o na -
szych klien tach nie ustan nie
pra cu je my nad udo sko na le -

niem ofer ty, by za pew nić naj -
wyż szej ja ko ści usłu gi, a in spi -
ra cją do te go są ma rze nia na -
szych klien tów. Na bie żą co
rów nież ana li zu je my szcze gó -
ło wo wszyst kie sy gna ły wpły -
wa ją ce od klien tów i za wsze
sta ra my się na nie nie zwłocz nie
re ago wać.

– Kie dy war to re zer wo wać
wy jaz dy wa ka cyj ne? 

– Już od daw na opła ca się
ko rzy stać z pro mo cji, któ re
ofe ru je my w pierw szych mie -
sią cach sprze da ży ofer ty wa ka -
cyj nej (gru dzień -ma rzec). Gwa -
ran tu je ona zniż ki się ga ją ce
na wet 40% ce ny ka ta lo go wej,
sze ro ki wy bór ofert oraz gwa -
ran cję nie zmien no ści ce ny.
Zwłasz cza w cza sach, któ re są
trud ne do prze wi dze nia, na le -

ży po dej mo wać jak naj mniej sze
ry zy ko, dla te go le piej nie eks -
pe ry men to wać. Pro mu je my za -
sa dę – im szyb ciej, tym ta niej.
A mo że my so bie na to po zwo -
lić, gdyż sta bi li za cja fi nan so wa,
któ rą ma my obec nie, da je moż -
li wo ści ne go cjo wa nia znacz nie
ko rzyst niej szych kon trak -
tów z za gra nicz ny mi part ne ra -
mi, co w kon se kwen cji skut ku -
je bar dziej atrak cyj ny mi ce na -
mi dla na szych klien tów. Sy tu -
acja eko no micz na i po zy cja li -
de ra gwa ran tu je rów nież,
że ofer ta, na któ rą klien ci się

zde cy du ją z kil ku mie sięcz nym
wy prze dze niem, fak tycz nie zo -
sta nie zre ali zo wa na. Pla no wa -
nie urlo pu z ta kim wy prze dze -
niem przy no si sze reg ko rzy ści.
Przede wszyst kim spo kój
i unik nię cie roz cza ro wa nia
zwią za ne go z bra kiem miejsc
na wy ma rzo ny ter min czy go -
rącz ką po lo wa nia na ofer tę last
mi nu te, gdyż obec na na sza
pro mo cja jest bar dziej ko rzyst -
na niż zniż ki ofe ro wa ne
w ostat niej chwi li. Póź niej bę -
dzie zde cy do wa nie mniej szy
wy bór i wyż sze ce ny. Nie zwy -
kle istot na jest rów nież do -
stęp ność ho te li. Od kil ku se zo -
nów wi dać wy raź nie, że ro dzi -
ny w ukła dach 2+1 lub 2+2,
któ re de cy du ją się na wy jazd
w ostat niej chwi li, ma ją z tym

bar dzo du ży pro blem, po nie waż
do stęp ność po ko jów ro dzin -
nych jest wte dy zni ko ma. Po -
za tym, je że li ktoś chce po dej -
mo wać ry zy ko i cze kać
do ostat niej chwi li z wy bo rem
wa ka cyj nej ofer ty mo że, z uwa -
gi na ol brzy mie róż ni ce kur -
sów wa lut, spo tkać się z sy tu -
acją, iż nie dość, że nie bę dzie
z cze go wy bie rać, to jesz cze
mo że się oka zać, że ce ny bę dą
du żo wyż sze w po rów na niu
do obec nych.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Mi chał Czy czy ło

Inspirują nas marzenia
Po dró żu je my, by po zna wać świat, ode rwać się od rze czy wi sto ści, na brać dy stan su do ży cia, zre ge ne ro wać si ły, od po cząć, od re ago wać stres. Jest mi lion po wo dów,
a każ dy znaj dzie swój in dy wi du al ny im puls do wy ru sze nia w dro gę. Po dró że zmie nia ją nas, a wspo mnie nia z ni mi zwią za ne po zo sta ją w pa mię ci na za wsze. Uczą
to le ran cji, kształ cą, czy nią z nas sma ko szy eg zo tycz nych kuch ni. A do kąd się udać, jak za pla no wać tra sę, w ja ki spo sób do niej się przy go to wać? To za da nie naj le -
piej jest już po wie rzyć pro fe sjo na li stom, takim jak Biu ro Po dró ży ITA KA, które mo że się po szczy cić dwu dzie sto let nim do świad cze niem i po zy cją nie kwe stio no wa -
ne go li de ra usług tu ry stycz nych na pol skim ryn ku.

Roz mo wa z Pio trem He ni czem – dy rek to rem sprze da ży i mar ke tin gu Biu ra Po dró ży ITA KA.
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Har per Hy gie nics, wła -
ści ciel mar ki Cle anic
i pro du cent mię dzy in -

ny mi płat ków ko sme tycz nych,
pa tycz ków hi gie nicz nych oraz
chu s te czek na wil ża nych, dwa
la ta te mu po sta wił na no wą
kul tu rę or ga ni za cyj ną przed się -
bior stwa, a stąd spół ka mia ła
już pro stą dro gę do zna le zie nia
się na wio dą cej po zy cji w bran -
ży oczysz cza nia skó ry i de ma -
ki ja żu. Nie do szło by jed nak
do tak spek ta ku lar ne go suk ce -
su, gdy by pa sji two rze nia pro -
duk tów o do sko na łej ja ko ści nie
to wa rzy szy ła idea bu do wa nia
ze spo łu lu dzi, po tra fią cych
z au ten tycz nym za pa łem stać
się źró dłem cią głe go kre owa nia
no wo ści i roz wo ju sprze da ży
na ry nek ko sme tycz ny w kra -
ju i za  gra ni cą.

Pra co daw ca
kla sy świa to wej

Har per Hy gie nics to fir ma
pol ska. Od ro ku 1990 pro du ku -
je i sprze da je wy ro by o wy so -

kim stan dar dzie i kon ku ren cyj -
nej ce nie. Swo je pro duk ty eks -
por tu je mię dzy in ny mi do kra -
jów Eu ro py Środ ko wo -
-Wschod niej, głów nie do Ro sji
i na Ukra inę. Obec nie spół ka
dys po nu je po wierzch nią pro -
duk cyj no-ma ga zy no wą prze -
kra cza ją cą 8500 m² oraz biu ro -
wą po wy żej 1000 m² w Miń sku
Ma zo wiec kim.

Przy cho dy fir my prze kra -
cza ją 150 mln zło tych rocz nie,
a wzrost sprze da ży w per spek -
ty wie ostat nie go ro ku wy -
niósł 25%. Jed nak fir ma to

przede wszyst kim lu dzie.
W chwi li obec nej w Har per Hy -
gie nics za trud nio nych jest oko -
ło 600 osób. Li nie pro duk cyj -
ne w Miń sku Ma zo wiec kim
da ją pra cę 498 oso bom,
w tym 264 pra cow ni kom fi -
zycz nym. Na to miast w dwóch
od dzia łach dla osób nie peł no -
spraw nych, któ re znaj du ją się
w War sza wie, za trud nie nie
znaj du je oko ło 180 osób. Od -
by wa się tam kon fek cja ze sta -
wów pro mo cyj nych po cho dzą -
cych z Miń ska.

Zmia ny za cho dzą ce w ostat -
nich la tach na ryn ku pra cy
spra wi ły, że roz wi ja nie wie dzy
i kom pe ten cji za ło gi sta ło się
nie zbęd ne. Za rząd Har per Hy -
gie nics sta ra się za tem na bie -
żą co za uwa żać i za spo ka jać
po trze by ka dry w tym za kre sie.
Pra cow ni cy mo gą li czyć nie tyl -
ko na do brze do bra ne szko le nia
pod no szą ce kwa li fi ka cje, któ -
re po zwa la ją im bu do wać po -
czu cie war to ści i za pew nia ją
dłu go fa lo wy roz wój za wo do -
wy, ale też mo gą uczest ni czyć
w wie lu kon fe ren cjach i szko -
le niach ze wnętrz nych.

Spół ka or ga ni zu je szko le nia
z ob sza rów, w któ rych po ja wia -
ją się lu ki kom pe ten cyj ne. Pod -
no sze nie po zio mu wie dzy
i umie jęt no ści, bez po śred nio
wpły wa na głów ny cel szko leń
– wzrost efek tyw no ści czy wy -
daj no ści pra cy. Czyn ni ki te są
ści śle okre ślo ne, np. zmniej sze -
nie wy pad ko wo ści, skró ce nie
cza su prze zbro jeń ma szyn,
osią ga nie lep szych wy ni -
ków sprze da żo wych, zmniej -
szo na licz ba re kla ma cji, wzrost
za do wo le nia klien tów. – Dba -
my o zdro wie eko no micz ne fir -

my i jej roz wój po przez wzrost
po zio mu wie dzy prak tycz nej
i teo re tycz nej za trud nio nych
– mó wi Ro bert Ney mann,
pre zes za rzą du spół ki. – Sta ra -
my się bu do wać po czu cie,
że na sza za ło ga pra cu je w fir -
mie sta bil nej i ma ją cej kon cep -
cję na przy szłość. My na to -
miast, aby się roz wi jać i być co -
raz lep szym gra czem na ryn ku,
do kła da my wszel kich sta rań,
że by stwa rzać lu dziom wa run -
ki roz wo ju w za leż no ści od po -
zio mu wy kształ ce nia wyj ścio we -
go. Or ga ni zu je my róż ne go ro -

dza ju kur sy, tre nin gi, a na wet
do fi nan sowu je my stu dia po dy -
plo mo we.

War to do dać, że miń ska fir -
ma sta no wi jed no z głów nych
ogniw roz wo ju lo kal ne go biz -
ne su i po zio mu in fra struk tu ry
mia sta. Peł ni tak że ro lę jed ne -
go z naj więk szych pra co daw -
ców w lo kal nym oto cze niu.
Dla te go też spół ka szcze gól nie
trosz czy się o ka pi tał ludz ki.
Pra cow ni cy Har per Hy gie nics
ma ją do stęp do za kła do we go
fun du szu świad czeń so cjal -
nych, dzię ki któ re mu mo gą
uzy skać po moc fi nan so wą. Za -
kład fun du je też wcza sy
pod gru szą oraz bo ny na świę -
ta, a dla dzie ci pra cow ni -
ków roz da wa ne są pacz ki
z oka zji Mi ko ła jek i or ga ni zo -
wa ny jest Dzień Dziec ka. – Sta -
ra my się być do brym i pro ro -
dzin nym pra co daw cą – opo wia -
da Ma ria Wy żga, dy rek tor
per so nal ny. – Na co dzień po -
ma ga my na szym pra cow ni kom
nie tyl ko za wo do wo, ale tak -
że w spra wach pry wat nych.
Dla te go bar dzo cie szy my się
z uzy ska nej no mi na cji do ty tu -
łu So lid ne go Pra co daw cy Ma -
zow sza – pod su mo wu je Ma ria
Wy żga.

Nie stan dar do we
stan dar dy

Pod sta wy, na któ rych opie ra
się dzia łal ność Har pe ra, to wi -
zja i ce le stra te gicz ne. Dro go -
wska zem w dzia ła niu są war to -
ści i ko deks etycz ny spół ki,
a na rzę dzia mi kul tu ra or ga ni za -
cyj na i kom pe ten cje. Prze strze -
ga nie tych za sad bu du je fun da -
ment suk ce su miń skie go po ten -

ta ta. – Zbio rem za sad na sze go
funk cjo no wa nia jest mię dzy in -
ny mi de kla ra cja stan dar dów,
któ re uwa żam za ra czej nie stan -
dar do we – uśmie cha się pre zes
Ney mann. – Pro mu je my np. za -
ło że nia o to le ran cji dla in te li -
gent nych po my łek, jak rów -
nież o bra ku rze czy nie moż li -
wych do wy ko na nia. Wie my,
że każ dy pra cow nik mo że ich
do ko nać pod wa run kiem,
że znaj dzie od po wied nie roz -
wią za nie.

Od sa me go po cząt ku naj -
waż niej sze dla Har per Hy gie -

nics jest za cho wa nie naj wyż -
szych stan dar dów pod czas pro -
ce su pro duk cji i kon tro li ja ko -
ści. – Nasz za kład w Miń sku
Ma zo wiec kim po sia da no wo -
cze sne, czy ste ha le pro duk cyj -
ne oraz świa to wej kla sy park
ma szy no wy – pod kre śla pre zes
Ney mann.

De kla ra cja
stan dar dów

Har per Hy gie nics:

1. Współ uczest nic two
i współ od po wie dzial ność.

2. Szyb kość i ko mu ni ka cja
w cza sie rze czy wi stym. 

3. To le ran cja dla in te li gent -
nych po my łek.

4. Wia ra w nie ogra ni czo ną
moż li wość ulep sza nia
wszyst kie go i wszę dzie. 

5. Uśmiech w stan dar dzie.

Fir ma sku tecz nie wdra -
ża mię dzy na ro do we nor my
Sys te mu Za rzą dza nia Ja ko ścią.
W mar cu 2008 ro ku uzy ska ła
cer ty fi kat ISO 9001: 2000. Je -
go za kres obej mu je pro ce sy
zwią za ne z pro jek to wa niem,
pro duk cją i sprze da żą pro duk -
tów hi gie nicz nych oraz ko -
sme tycz nych. Dzię ki te mu ja -
kość wy ro bów kon tro lo wa na
jest na każ dym eta pie je go wy -
twa rza nia. – Da je my pew ność
obec nym i po ten cjal nym klien -
tom, że je ste śmy zdol ni do star -
czać w spo sób cią gły wy ro by,
któ re od po wia da ją naj wyż szym
stan dar dom – wy ja śnia pre zes. 

„Po dziel się po my słem”
– pro gram dla kre atyw nych

Za rząd spół ki sta ra się two -
rzyć moż li wie naj lep szy kli mat
dla mo ty wa cji pra cow ni -
ków, opie ra jąc się na za an ga żo -
wa niu ich wła snej kre atyw no -
ści. Jed nym z przy kła dów od -
po wie dzi pra cow ni ków jest ini -
cja ty wa ze spo łu pro duk cyj ne -
go w ra mach pro gra mu „Po -
dziel się po my słem”. Za sa dza
się on na moż li wo ści zgła sza -
nia przez człon ków za ło gi in dy -
wi du al nych po my słów i wła -
snych re cept na uspraw nie nie
pra cy. – W cią gu za le d wie
dwóch mie się cy od uru cho -
mie nia pro jek tu otrzy ma li śmy
po nad 100 po my słów – mó wi
Ney mann. – Naj lep sze z nich są
wdra ża ne w ży cie, po my sło -
daw cy zo sta ją na gro dze ni, a ca -
ła za ło ga czu je wiel ką mo ty wa -
cję do dzia ła nia. I naj waż niej -
sze: dzię ki ta kim roz wią za niom
każ dy z na szych pra cow ni -
ków mo że się czuć współ go spo -
da rzem ca łej fir my. 

Być li de rem ryn ku

Ce lem Har per Hy gie nics jest
two rze nie wy so kiej ja ko ści pro -
duk tów do pa so wa nych do po -
trzeb i upodo bań od bior ców.
No wo cze sne za ple cze tech no -
lo gicz ne oraz świet nie wy szko -
lo ny per so nel, dba ją cy o ja kość
ofe ro wa ne go asor ty men tu, po -
zwo li ły spół ce osią gnąć do mi -

nu ją cą lub pierw szą po zy cję
na ryn ku. Tak więc klient i kon -
su ment mo gą być spo koj ni,
wy bie ra jąc pro duk ty Har pe ra.
Ku pu ją nie tyl ko ja kość to wa -
ru, ale tak że naj waż niej sze
stan dar dy kul tu ry or ga ni za cyj -
nej je go wy twór cy. – Wy nik ten
zo stał osią gnię ty dzię ki wy sił -
ko wi wszyst kich pra cow ni ków.
Part ner skie trak to wa nie lu dzi,
któ rzy w swo im za kła dzie czu -
ją się po trzeb ni, do ce nia nie
ich za an ga żo wa nia do pro wa -
dzi ło na sze przed się bior stwo
do suk ce su – opo wia da Ro bert
Ney mann.

Osią gnię cie ta kiej po zy cji
nie by ło by moż li we bez na kła -
dów. Wła dze spół ki mo gą się

po chwa lić du żą in we sty cją do -
ko na ną w ostat nim cza sie, ja ką
jest li nia do pro duk cji ta śmy
ba weł nia nej; w tej chwi li jed -
na z naj no wo cze śniej szych
w Eu ro pie. Jest w peł ni no wo -
cze sna, bez piecz na dla lu dzi,
ła twa w ob słu dze i cał ko wi cie
eko lo gicz na. – Zwięk szy li śmy
mo ce pro duk cyj ne i to wła śnie
dzię ki te mu zdo by li śmy po zy cję
li de ra na ryn ku – do da je pre -
zes. – Bez tej li nii by li śmy
u kre su na szych moż li wo ści
pro duk cyj nych, nie by li śmy
w sta nie wy pro du ko wać wię cej
niż okre ślo ny pu łap. A tak
– zdo by wa my co raz więk szą
rze szę klien tów.

Ma rze na Li bu ra

Po dziel się po my słem w Har per Hy gie nics
Har per Hy gie nics otrzy mał no mi na cję do ty tu łu So lid ne go Pra co daw cy Ma zow sza 2008. Fir ma zo sta ła do ce nio na za wzo ro wy spo sób pro wa dze nia biz ne su opie ra jąc
się na bu do wie par ty cy pa cyj nej kul tu ry za rzą dza nia. Kul tu rę tę wy róż nia współ uczest nic two pra cow ni ków w za rzą dza niu, otwar cie na lu dzi, stwo rze nie do sko na łych
wa run ków pra cy i sku tecz ność we wdra ża niu po my słów zgła sza nych przez sa mych pra cow ni ków.

Mar ka Cle anic

Har per Hy gie nics jest wła ści cie lem mar ki Cle anic, jed nej
z naj sil niej szych pol skich ma rek na ryn ku oczysz cza nia twa rzy i pie -
lę gna cji cia ła. Jest tak że czo ło wym pol skim pro du cen tem chu s -
te czek na wil ża nych: dla dzie ci, do de ma ki ja żu, od świe ża ją cych,
go spo dar czych i do pe elin gu. Głów ne mar ki spół ki to: Cle anic,
Cle anic Dzi dziuś, Cle anic Cle an O’Pe el, Cle anic Na tu ral
Be au ty, Cle anic In ti ma te oraz Pre sto Cle an. Jest też do staw cą wy -
ro bów pod mar ka mi wła sny mi dla du żych sie ci han dlo wych.

Hi sto ria mar ki Cle anic roz po czy na się w świe cie ba weł ny.
To wła śnie z niej w 100% wy twa rza ny jest od lat je den z naj bar -
dziej de li kat nych i sku tecz nych w dzia ła niu pro dukt w for mie płat -
ków ko sme tycz nych i pa tycz ków hi gie nicz nych. Aby swo im klien -
tom dać wi docz ną gwa ran cję dba ło ści o naj wyż szą ja kość pro duk -
tów, w ro ku 2002 fir ma zo sta ła człon kiem Mię dzy na ro do wej Izby
Ba weł ny w Gdy ni. Od zwier cie dle niem te go jest umiesz cza nie przez
pro du cen ta na każ dym pro duk cie cer ty fi ka tu ja ko ści – gwa ran cji
uży cia czy stej ba weł ny.

Współ cze sne ko bie ty ży ją co raz szyb ciej i ak tyw niej. Po szu ku -
ją jed no cze śnie wy god nych roz wią zań za pew nia ją cych kom for to -
wą i bez piecz ną pie lę gna cję skó ry. Der ma to lo dzy pod kre śla ją wa -
gę de ma ki ja żu – od po wied nie je go prze pro wa dze nie jest istot ne szcze -
gól nie w obec nych cza sach, gdy skó ra na ra żo na na dzia ła nie wie -
lu agre syw nych czyn ni ków ze wnętrz nych mo że za re ago wać po draż -
nie niem czy aler gią. Za nie czysz cze nia gro ma dzą ce się na po wierzch -
ni skó ry w cią gu dnia oraz po zo sta ło ści po ko sme ty kach blo ku ją po -
ry, unie moż li wia jąc im pra wi dło we od dy cha nie. Za po biec te mu mo -
że pra wi dło wo wy ko ny wa ny de ma ki jaż, np. za po mo cą no wych chu -
s te czek do de ma ki ja żu mar ki Cle anic do bra nych od po wied nio do ro -
dza ju skó ry. Do stęp ne są one na ryn ku w dwóch wer sjach: dla ce -
ry su chej i wraż li wej oraz dla ce ry nor mal nej i mie sza nej.

Fir ma przy czy ni ła się rów nież do dy na micz ne go roz wo ju naj -
no wo cze śniej sze go seg men tu chu s te czek do hi gie ny in tym nej,
w któ rej zaj mu je obec nie po zy cję nie kwe stio no wa ne go li de ra. Za -
sto so wa na w nich de li kat na for mu ła bal sa mu nie za wie ra al ko ho -
lu i jest hy po aler gicz na.

W swo jej ofer cie pro du cent po sia da wy ro by nie tyl ko dla ko -
biet, ale rów nież dla ca łej ro dzi ny. W szcze gól no ści Har per Hy -
gie nics dba o dzie ci. Pro duk ty mar ki Cle anic Dzi dziuś są opra co -
wa ne z nie zwy kłą sta ran no ścią i dba ło ścią o bez pie czeń stwo mat -
ki i dziec ka, a do ce ni li je po zy tyw ną opi nią eks per ci z Cen trum
Zdro wia Dziec ka.

Pro duk ty mar ki Cle anic sta le utrzy mu ją wy so ką opi nię wśród pol -
skich kon su men tów. O po pu lar no ści pro du cen ta świad czą rów nież
licz nie przy zna ne na gro dy. – Naj więk szą na gro dą jest jed nak dla
nas za do wo le nie klien tów. Re gu lar nie ba da my ich opi nie, a uzy ska -
ne wy ni ki sta no wią dla nas pod sta wę do po dej mo wa nia wie lu no -
wych ini cja tyw i uspraw nień – pod su mo wu je pre zes Ney mann. 

Ro bert Ney mann, pre zes za rzą du spół ki.


