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S
zeroka gama produk-

tów Grupy Selena sku-

tecznie konkuruje na kra-

jowym i światowym rynku che-

mii budowlanej z wyrobami za-

granicznych globalnych koncer-

nów. Specjaliści budowlani chęt-

nie sięgają po nowe generacje

pian, silikonów, uszczelniaczy,

klejów i systemów ociepleń mar-

ki Tytan.

Poznaj rodzinę

Tytan Professional

Zacznijmy od najmłodszego

dziecka, jakim jest Klej do styro-

pianu Tytan EOS, który znaczą-

co skraca czas przyklejania sty-

ropianu: nie tylko nie wymaga

użycia elektronarzędzi, ale tak-

że niepotrzebne są woda, wiadra,

pace. To wszystko sprawia,

że produktem pracuje się 7 x ła-

twiej, 5 x szybciej, a siła klejenia

jest 3 x mocniejsza w porówna-

niu do standardowej zaprawy

klejowej. Nowy klej już zdobył

ważne wyróżnienie branżowe,

otrzymując statuetkę Top Buil-

der 2009 podczas styczniowego

Forum Nowoczesnych Techno-

logii na MTP Budma w Pozna-

niu. W kwietniu 2009 uhonoro-

wano go drugą ważną nagrodą:

Produkt Wykonawcy 2009.

Tytan Professional EOS to nie

tylko Klej do styropianu, ale

również cały system produk-

tów służących do ociepleń ścian

zewnętrznych budynków zarów-

no na styropianie, jak i na wełnie

mineralnej.

Wysoko ceniona jest także no-

wa generacja pian poliuretano-

wych Tytan Professional 02. Li-

nia tych produktów jest bezpiecz-

na dla użytkownika, bowiem

w procesie aplikacji nie uwalnia

szkodliwych oparów MDI.

Na rynku znajduje się szeroka

oferta pian o zróżnicowanych po-

jemnościach stworzona do każde-

go rodzaju prac budowlanych

i remontowych (instalacje, łącze-

nia, wytłumianie czy izolacje).

Tytan Professional to nie tylko

piany, ale i szeroka grupa in-

nych produktów chemii budow-

lanej przeznaczonych do wykań-

czania oraz renowacji mieszkań,

biur i obiektów przemysłowych:

zarówno do prac wewnątrz, jak

i na zewnątrz. Szeroki wachlarz

wyrobów obejmuje między inny-

mi silikony, akryle, kleje monta-

żowe, masy bitumiczne do izola-

cji, produkty do renowacji i zabez-

pieczania drewna.

Kompleksowe rozwiązania

proponuje również grupa produk-

tów Tytan Euro-Line, której pro-

dukty posiadają najwyższą euro-

pejską jakość oraz najkorzystniej-

sze relacje jakości do ceny. W je-

go skład wchodzą: piana monta-

żowa, silikon sanitarny, silikon

uniwersalny i klej montażowy.

Nie można też nie wspomnieć

o uszczelniaczach Tytan Industry

przeznaczonych do wykonywa-

nia profesjonalnych aplikacji

szklarskich, uszczelnienia syste-

mów wentylacyjnych i klimaty-

zacyjnych, wypełniania szczelin

dylatacyjnych, montażu stolarki

budowlanej i licznych prac na-

prawczych. Produkty te wykazu-

ją znakomitą odporność na wa-

runki atmosferyczne i proces

starzenia, a także posiadają licz-

ne właściwości mechaniczne.

Marka Tytan ugruntowuje

swoją silną pozycję w sektorze

budowlanym, czego kolejnym

potwierdzeniem jest jedna z naj-

wyższych rozpoznawalności

w środowisku zarówno samych

fachowców, jak i handlow-

ców zaopatrujących firmy bu-

dowlane.

Bogatą ofertę spod znaku

Tytan uzupełniają inne propo-

zycje Seleny: produkty do par-

kietów i wykładzin (grunty,

masy wyrównujące, chemia

nawierzchniowa, kleje), które

dostępne są pod marką Arteli

Professional.

Robert Kowalski

TTyyttaann  cceenniioonnyy  pprrzzeezz  bbuuddoowwllaańńccóóww
Tytan Professional to sztandarowa marka firmy Selena, czwartego na świecie producenta piany poliuretanowej używanej do montażu okien i

drzwi. Tytan jednak to nie tylko piany – niedawno debiutował na rynku i szybko zdobył uznanie fachowców Klej do styropianu Tytan EOS –

zupełnie nowa technologia klejenia styropianu w ocieplaniu zewnętrznych ścian budynków. Wysoka jakość produktów opuszczających zakłady

produkcyjne Seleny sprawiła, że Tytan mocno zadomowił się w ścisłej czołówce najbardziej rozpoznawalnych marek branży budowlanej.

PPrraaccaa  ww  RReeaalluu??  ZZ  pprrzzyyjjeemmnnoośścciiąą!!
Sieć hi per mar ke tów Re al dba nie tyl ko o klien tów, za pew nia jąc im sze ro ki wy bór to wa rów o nie zmien nie wy so kiej ja ko ści. To przede

wszyst kim fir ma, w któ rej war to ro bić ka rie rę, bo tu taj li czą się lu dzie z po ten cja łem.

– Ty tuł So lid ne go Pra co daw -
cy Ro ku to szcze gól ne wy róż nie -
nie dla sie ci Re al – pod kre śla

To masz Kie wisz, czło nek za rzą -

du ds. per so nal nych w spół ce. 

Z uzna niem spo tkał się roz bu -

do wa ny sys tem wy na gra dza -

nia i mo ty wo wa nia pra cow ni -

ków. Bardzo istotna jest również

stabilność zatrudnienia. Rów nie

moc no do zdo by cia ty tu łu przy -

czy ni ły się roz wią za nia do ty czą -

ce fun du szu so cjal ne go czy pa -

kie tu me dycz ne go. 

Jed nak szcze gól nym po wo -

dem do du my dla ca łe go ze spo -

łu są war to ści fir my. Pra cow ni -

cy wspól nie wy ło ni li te, któ re są

dla nich naj waż niej sze. Za pod -

sta wo wą war tość uzna no sza cu -
nek, któ rym da rzą się wszy scy

bez wzglę du na zaj mo wa ne sta -

no wi sko i wy ko ny wa ne obo -

wiąz ki. Rów nie waż na jest pra -
ca ze spo ło wa, gdyż Re al to bli -

sko 13 000 osób w ca łej Pol sce.

Wmar ke cie, re gio nie czy cen tra -

li – wszy scy są jed nym ze spo łem

i ma ją świa do mość, że pra cu ją

na wspól ny suk ces. Nie mniej

istot na oka za ła się przej rzy stość,

a więc otwar tość, a tak że szcze -

rość. Fir ma dba o swo ich pra -

cow ni ków, stwa rza jąc wszyst kim

moż li wo ści roz wo ju oso bi ste -
go dzię ki szan som udzia łu w roz -

bu do wa nych pro gra mach szko -

le nio wych. Co dzien nie ze spół

pra cow ni ków sie ci Re al z pa sją
do kła da sta rań, by ja kość i ob słu -
ga klien ta by ła je go naj lep szą wi -

zy tów ką. Stąd po wo dem do du -

my są licz ne na gro dy i wy róż nie -

nia dla sie ci, jak Zło ty Laur

Klien ta 2008 czy pierw sze miej -

sce w ran kin gu hi per mar ke -

tów ty go dni ka „Po li ty ka”.

Anna Rok

Pra ca i war to ści fir my ocza mi sa mych pra cow ni ków fir my Re al:

– Małgorzata, dy rek tor pio nu prze my sło we go w cen tra li: Ca ła mo ja dro ga za wo do wa zwią za -
na jest z Re alem. Do sko na ła at mos fe ra w ze spo le i wspar cie, na któ re mo głam li czyć ze stro ny prze -
ło żo nych oraz współ pra cow ni ków w du żej mie rze zbu do wa ły mój suk ces.

– Je rzy, pra cow nik łódz kie go mar ke tu: Szcze rość wo bec sie bie na wza jem to bar dzo istot na spra -
wa – dla mnie waż na tak sa mo w ro dzi nie, jak i w pra cy.

– Ireneusz, dy rek tor mar ke tu na Ślą sku (za czy nał ka rie rę ja ko kie row nik ze spo łu): Chcę jak naj -
wię cej do wia dy wać się o dzie dzi nie, w któ rej się spe cja li zu ję i być w niej co raz lep szym. A fir ma
mi to uła twia, bo we mnie in we stu je. 

– To masz, kie row nik ze spo łu to wa ro we go w jed nej z war szaw skich pla có wek: Dla mnie li czy
się przede wszyst kim po czu cie, że każ de ko lej ne za da nie wzbo ga ca o no we do świad cze nie. Naj -
więk szą wa gę przy kła dam do prak ty ki – szko le nia w Re alu są na nią ukie run ko wa ne.

– Mar ta, dział pro duk tów świe żych: Mam moż li wość re ali zo wa nia swo ich po my słów, znaj du -
ję w pra cy co dzień coś in ne go. Ru ty na? Nie ma mo wy! Za wsze od kry wam dla sie bie no we wy -
zwa nia. 

– Ro bert, dział owo ce/wa rzy wa: Sam ku pu ję w Re alu i nie mam wąt pli wo ści, że za ku py tu taj
to przy jem ność.
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–Tytuł SolidnegoPracodaw-
cy todlanaswielkiewyróżnienie
– cieszy się Robert Neymann,

prezes zarządu Harper Hygie-

nics S.A. – Świadczy on o tym,
że stworzyliśmy świetnemiejsce
pracydla ludzi, że obokdbałości
odobrewyniki finansowezatrosz-
czyliśmy się o bezpieczeństwo,
stabilność zatrudnienia i kulturę
prowadzonego biznesu.

Harper Hygienics S.A. mie-

ści się w Mińsku Mazowieckim,

ale na rynku pracy śmiało wy-

różnia się w skali całej Polski.

Życie zakładu bezpośrednio

wpływa na lokalną społeczność

i odwrotnie. Wiadomość o zosta-

niu laureatem programu wzbu-

dziła ogólne uznanie w całym

mieście, łącznie z władzami lo-

kalnymi.

Atytuł padł nie bez przyczy-

ny. Załoga Harper Hygienics

może liczyć na stabilną pracę

przy coraz silniejszym podmio-

cie gospodarczym, pomimo spo-

wolnienia na światowych ryn-

kach. Przede wszystkim jed-

nak atutem są znakomite warun-

ki panujące w firmie. Pracowni-

ków zatrudnionych na linii pro-

dukcyjnej w chwili obecnej jest

ok. 500, natomiast w dwóch od-

działach dla niepełnosprawnych

etaty znajduje około 180 osób.

Pracodawca oferuje atrakcyjne

zarobki wraz z systemem pre-

miowym – aż do 30% wynagro-

dzenia zasadniczego. Dodatko-

wo zorganizowany został trans-

port, tak aby kadra mogła doje-

chać do Mińska na poszczegól-

ne zmiany produkcyjne nawet

z okolic Garwolina.

Oprócz stałej umowy o pra-

cę oraz gwarancji wypłaty

na czas, firma zapewnia pracow-

nikom bogate warunki socjalne.

Prężnie działa zakładowy fun-

dusz świadczeń socjalnych. Ka-

dra ma zapewnione szkolenia

BHP, przeciwpożarowe czy ba-

dania medycyny pracy. Poszcze-

gólne osoby mogą uzyskiwać

pomoc finansową w trudnych

przypadkach losowych. Miń-

ski pracodawca oferuje tak-

że wczasy pod gruszą, z czego

korzysta szerokie grono załogi,

a dodatkowo przyznawane są

dorocznie świąteczne paczki

dla pracowników i ich dzieci.

Od kilku lat corocznie organizo-

wany jest zakładowy piknik,

co stanowi doskonałą możli-

wość integracji załogi z kadrą

kierowniczą. –Chcemy jak naj-
lepiej dbać o pracowników, bo
nie są to ludzie z przypadku, lecz
osobyutożsamiające się z życiem
firmy. Cały czas pamiętamy,
że dobra atmosfera w miejscu
pracy jest kluczem do efektyw-
negowykonywania zakresu obo-
wiązków. Wspólne spotkania
pracowników, wymiana poglą-
dów oraz uwrażliwianie na naj-
istotniejsze cele biznesowe spół-
kiwspomagająwspółpracę iwe-
wnętrzną komunikację – wyja-

śnia prezes Neymann.

Usprawniać oddolnie

Stale zmieniające się przepi-

sy oraz wprowadzanie nowych

rozwiązań technologicznych

wymagają od pracowników po-

głębiania wiedzy. Z tego też

względu firma szczególną uwa-

gę zwraca na kwestie podnosze-

nia kwalifikacji oraz rozwoju za-

wodowego kadry. Zakres szko-

leń obejmuje zarówno część

administracyjną, jak i produkcyj-

ną. Program treningów dokształ-

cających planowany jest w za-

leżności od poziomu wykształ-

cenia wyjściowego danego pra-

cownika. Po każdym kursie za-

równo wewnętrznym, jak i ze-

wnętrznym uczestnicy otrzy-

mują certyfikat ukończenia

szkolenia.

Warto wspomnieć tu o klu-

czowym programie wprowa-

dzonym przez firmę o nazwie

„Podziel się pomysłem”.Anga-

żuje on pracowników tak, aby

czuli się współgospodarzami

zakładu, a opiera się na zgłasza-

nych indywidualnie przez kadrę

pomysłach i usprawnieniach.

W „Podziel się pomysłem” naj-

lepsze rozwiązania są realizowa-

ne, a pomysłodawcy nagradza-

ni. Dwukrotna laureatka progra-

mu – Renata Sitkowska, ope-

rator maszyn, dzięki swojemu

pomysłowi przyczyniła się

do poprawy systemu funkcjono-

wania stanowiska pracy. – By-
ły to zaproponowane przeze
mnie rozwiązania, które umoż-

liwiły mi udoskonalenie pracy
i mojej, i moich zmienników.
Skutkiem tej innowacji jest me-
chaniczne usprawnienie naszej
wydajności, a w konsekwencji
zwiększenie produkcji – komen-

tuje Renata Sitkowska. –Muszę
w tym miejscu pochwalić moją
firmę. Wiem, że jest absolutnie
wyróżniającym się pracodawcą
w całym regionie. Wszyscy
w okolicy wiedzą, jak dobra
panuje tutaj atmosfera, że niema
barier pomiędzy szefostwem
a pracownikami bez względu
na szczebel. Jesteśmy traktowa-
ni bardzo po ludzku i ogromnie
się cieszę, że spółka została So-
lidnym Pracodawcą.

Mądrze wyłaniać liderów

Jednym z ważniejszych ele-

mentów wewnętrznej polityki

personalnej w Harperze jest

wyłowienie, a następnie wy-

kształcenie lidera wśród grupy

pracowników. Szkolenia dla

kierowników opracowywane są

tak, aby rozwijały umiejętności

interpersonalne i przywódcze,

zgodnie z przyjętymi warto-

ściami firmowymi i pożądany-

mi kompetencjami. – Już na sa-
mym początku mojej pracy

wHarperHygienics, gdy obją-
łem stanowisko kierownicze,
klarownie przedstawionomi ce-
le i założenia, jakiemamdo zre-
alizowania – opowiada Artur

Mikulec, krajowy kierownik

sprzedaży w spółce. – Regułą
jest podniesienie indywidual-
nej efektywności, a to przekłada
się na efekt zespołowy. Przy tym
schemacie deklarowane są dość
ciekawe wartości: odejście
odosobistych zwycięstwna rzecz
przewodzenia grupie – i to dzia-
ła. A narzędziem wspomagają-
cym nas w dążeniu dowytyczo-
nego celu jest stosowany w fir-
mie system motywacyjny, np.
w formie organizowania zagra-
nicznych wycieczek dla najlep-
szego zespołu, no i – last but not
least – gratyfikacje finansowe.

Bezpieczny powrót

Jednym z elementów budo-

wania dobrej polityki personal-

nej przez mińskiego pracodaw-

cę są działania na rzecz młodych

matek. Harper Hygienics, będąc

producentem na rynku kosme-

tycznym skierowanym głów-

nie do grupy docelowej w posta-

ci kobiet, stara się stwarzać tak-

że swoim pracownicom poczu-

cie bezpieczeństwa. Dba m.in.

o ich bezstresowy powrót

do pracy po urodzeniu dziecka.

– Związana jestem ze spółką
od 15 lat – mówi Magdalena

Krupska, kierownik działu ob-

sługi klienta w Harper Hygie-

nics S.A. – Przez ten czas mia-
łamprzerwę związaną z urlopem
macierzyńskim. W trakcie jego
trwaniamiałam przez cały czas
świadomość bezpiecznego po-
wrotu do pracy. Był to dlamnie
jako młodej matki ogromny
komfort psychiczny, jakże waż-
ny w początkowej opiece
nad dzieckiem. Muszę tu wyra-
zić wielkie uznanie dla naszego
zarządu, ponieważ stwarza nam
znakomitemożliwości kontynu-
owania aktywności zawodowej
i nierezygnowania z rozwoju
intelektualnego po urodzeniu
dziecka.Wiem, żew różnych fir-
mach pracownice powracające
po urlopie macierzyńskim lub
wychowawczym obawiają się
sprostania przyszłym obowiąz-
kom lub trudnego dostosowania
się po dłuższej przerwie do wy-
mogów pracy. U nas takiego
problemu nie ma w ogóle.

Brać ciężar gry

– i wygrywać rynek

Harper kilka lat temu postawił

na krzewienie nowej kultury or-

ganizacyjnej. Stąd była już pro-

sta droga do osiągnięcia wiodą-

cej pozycji w branży oczyszcza-

nia skóry i demakijażu. Nie do-

szłoby do tak spektakularnego

sukcesu, gdyby nie ludzie – a są

to ludzie z pasją, biorący na sie-

bie ciężar gry, dzięki czemu fir-

ma rozwija się tak intensywnie.

W zamian otrzymują do dyspo-

zycji nowoczesną infrastrukturę,

najnowsze narzędzia, świetne

warunki socjalne oraz dobre

rozwiązania komunikacji we-

wnętrznej. –Trudnobyłoby czer-
pać radość z szerokiego uznania
na ogólnokrajowym, a nawet
światowym rynku, gdyby obra-
ne przez nas strategie i sposoby
zarządzania personelemnie da-
wały jednocześnie pełnej satys-
fakcji załodze firmy – podsumo-

wuje prezes Robert Neymann.

Bo przepustkę do kontraktów nie

stanowią przyznane certyfikaty,

lecz przede wszystkim odpo-

wiednia kultura organizacyjna.

Jakub Lisiecki

PPoo  ddzziieell  ssiięę  ppoo  mmyy  ssłłeemm
nnaa SSoo  lliidd  nnee  ggoo  PPrraa  ccoo  ddaaww  ccęę
Har per Hy gie nics S.A. zo stał lau re atem pro gra mu So lid ny Pra co daw ca 2008 w wo je wódz twie ma zo wiec kim. O przy zna niu ty tu łu za de cy do wa ły wdro żo ne w spół ce roz -

wią za nia z za kre su za rzą dza nia per so ne lem. Wy róż nio no przede wszyst kim do bre wa run ki pra cy stwa rza ne na co dzień oraz rzad ko spo ty ka ną kul tu rę or ga ni za cyj ną.

LLii  ddeerr
ppooll  sskkiiee  ggoo
rryynn  kkuu
kkoo  ssmmee  ttyycczz  nnee  ggoo

Har per Hy gie nics S.A. po sia -

da wio dą cą po zy cję na pol -

skim ryn ku z udzia łem bli -

sko 40% w seg men cie płat -

ków i pa tycz ków ko sme tycz -

nych oraz 20% w ka te go rii

chu s te czek do pie lę gna cji nie -

mow ląt. Ga ma ofe ro wa nych

pro duk tów wy stę pu je w po -

sta ci mar ki wła snej Cle anic

oraz ma rek pry wat nych dla

du żych sie ci han dlo wych.

Wy so ką po zy cję ryn ko wą

spół ka zy ska ła dzię ki za ufa -

niu klien tów. Do ce nia ją oni

sta ra nia fir my w kie run ku

za spo ko je nia ich sta le ro sną -

cych po trzeb zwią za nych ze

zmie nia ją cym się sty lem

i try bem ży cia.

Od sa me go po cząt ku spół ka sto su je naj wyż sze świa to we stan dar dy za rów no sa mej pro duk cji,

jak i kon tro li wy twa rza ne go asor ty men tu. Jej cen trum sta no wi za kład pro duk cyj ny w Miń sku

Ma zo wiec kim o no wo cze snych pa ra me trach wraz z ma ga zy nem wy so kie go skła do wa nia na po -

wierzch ni po nad 2,5 ha. Miesz czą się tu ha le pro duk cyj ne, no wo cze sne ma szy ny, do sko na le

wy po sa żo ne la bo ra to ria ba daw cze i kon tro l ne.

Fir ma sku tecz nie wdro ży ła sys te my za rzą dza nia ja ko ścią i uzy ska ła cer ty fi kat ISO 9001:2000.

Jest człon kiem Mię dzy na ro do wej Izby Ba weł ny w Gdy ni i na każ dym pro duk cie mo że umiesz -

czać cer ty fi kat gwa ran cji uży cia 100% czy stej ba weł ny. Wy prze dza kon ku ren cję w tem pie wpro -

wa dza nia na ry nek 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, sto su jąc za ra zem kom bi na cję wy so kiej ja ko ści asor ty men tu za przy stęp ną ce nę.
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S
AVEX Sp. z o.o. oferuje

kompleksowe usługi

w zakresie projektowa-

nia, budowy, remontów oraz

modernizacji obiektów budow-

nictwa ogólnego i przemysło-

wego. W szczególności spółka

skupiła się na wykonawstwie,

a także konserwacji komi-

nów przemysłowych, chłodni

kominowych, wentylatoro-

wych, zbiorników, silosów i za-

pór wodnych.

– Tak wąska specjalizacja
pozwoliła nam w pełni poznać
tajniki budowy oferowanych
przez nas obiektów – mówi

Jerzy Druciak, wiceprezes za-

rządu SAVEX Sp. z o.o.

– W konsekwencji, oprócz kon-
kurencyjnych cen, możemy za-
oferować naszym klientom eu-
ropejską jakość wykonywanych
przez nas robót.

Faktycznie. Solidność fir-

my widać w licznych certyfi-

katach, które otrzymała:

PN-EN ISO 9001, PN-EN

ISO 14001 czy PN-N 18001.

Wymierne korzyści przy-

nosi także współpraca z krajo-

wymi ośrodkami badawczymi

i naukowymi. Są wśród nich

Politechniki: Wrocławska,

Krakowska, Poznańska oraz

Akademia Górniczo-Hutnicza

w Krakowie. Dzięki otwarto-

ści na innowacje technolo-

giczne SAVEX może pochwa-

lić się dwoma własnymi paten-

tami. Dotyczą one platform

do rozbiórki komina oraz spo-

sobu ich wykorzystania w tej

dziedzinie. Wszystkie te stara-

nia doceniają również klienci

spółki. SAVEX prowadziła

m.in. prace przy wzmacnianiu

chłodni kominowej nr 2

w PGE Elektrowni TU-

RÓW SA. Podczas tych robót

zastosowano unikalną w ska-

li kraju i Europy metodę

wzmacniania budowli za po-

mocą poprzecznych żeber i po-

ziomych pierścieni. Przedsię-

biorstwo wykonywało tak-

że zlecenia na rzecz elektrow-

ni atomowej w Goesgen

w Szwajcarii oraz niemiec-

kiej elektrowni Niederaussem.

Oczywiście SAVEX nie spo-

czywa na laurach. Cały czas

inwestuje i ulepsza swój park

maszynowy. W tym roku pla-

nuje znacząco zwiększyć swój

udział w działaniach branżo-

wych na terenie Europy.

Tomasz Popławski

KKoo  mmii  nnyy  nnaa mmiiaa  rręę  EEuu  rroo  ppyy
Przed się bior stwo SA VEX Sp. z o.o. od 1991 ro ku suk ce -

syw nie zdo by wa ry nek w trud nej bran ży ener ge tycz nej.

Dzię ki wy spe cja li zo wa nej ka drze, spraw nej or ga ni za cji

ro bót oraz eu ro pej skim stan dar dom wy ko ny wa nych

prac fir ma w szyb kim tem pie wy ro sła na li czą ce go się

gra cza na ryn ku pol skim. Ko lej nym suk ce sem spół ki

jest zdo by ty nie daw no ty tuł EU Stan dard 2008. 

M
PO SI TA, wcho dzą -

ce w skład Gru py

SU EZ, pro wa dzi

sze ro ką dzia łal ność usłu go -

wą na te re nie mia sta Lu blin

oraz przy le głych gmin w za -

kre sie wy wo zu nie czy sto ści,

oczysz cza nia i se zo no we go

utrzy ma nia dróg, ulic, pla -

ców, czy też skwe rów.

Spół ka mo ni to ru je świa to -

we tren dy w dzie dzi nie uty li -

za cji, re cy klin gu i eko lo gii,

rów no cze śnie wdra ża jąc je

u sie bie. Za ku pi ła już spe cja -

li stycz ny sprzęt przy ja zny lu -

dziom i oto cze niu na tu ral ne -

mu. To, co wy róż nia MPO

na ryn ku, za sa dza się na in no -

wa cyj nej pro po zy cji za go spo -

da ro wa nia od pa dów ko mu -

nal nych i prze my sło wych. No -

wo  uru cho mio na li nia sor -

tow ni cza zwięk szy ła mo ce

pro duk cyj ne do po zio mu

ok. 10 tys. ton pa li wa al ter na -

tyw ne go w ska li ro ku.

Dłu go let nie do świad cze nie,

do bra or ga ni za cja wraz z chę -

cią roz wo ju i dba ło ścią o śro -

do wi sko umoż li wi ła przed się -

bior stwu wdro że nie zin te gro -

wa ne go sys te mu za rzą dza nia

ja ko ścią i śro do wi skiem zgod -

ne go z wy ma ga nia mi norm

ISO 9001 oraz ISO 14001.

– Od waż nie mó wi my o roz wo -
ju na szej fir my, o wpro wa dza -
niu na szych po my słów – mó wi

Le szek Bu czyń ski, pre zes za -

rzą du MPO SI TA Lu blin S.A.

– Nie bo imy się sta le ro sną cej
kon ku ren cji, a po sia da ny przez
nas sys tem za rzą dza nia ja ko -
ścią nie jest ce lem sa mym
w so bie, lecz środ kiem cią głe -

go do sko na le nia.
Speł nia nie ocze -
ki wań klien ta
i cią gła dba łość
o śro do wi sko
spra wia ją, że bez
obaw per spek ty -
wicz nie pa trzy my
na roz wój ryn ku
w zjed no czo nej
Eu ro pie.

„Pra cu je my ra zem, aby

świat uczy nić czyst szym”

Suk ces spół ki za le ży głów -

nie od speł nia nia po trzeb

i ocze ki wań klien tów oraz ich

za do wo le nia, dla te go za rząd

MPO SI TA Lu -

blin S.A. za cel

nad rzęd ny ob rał

ś w i a d  c z e  n i e

usług kon ku ren -

cyj nych na ryn -

ku za rów no

pod wzglę dem

ja ko ścio wym,

jak i ce no wym.

Wpro wa dzo ny przez fir mę

w 2003 ro ku Zin te gro wa ny

Sys tem Za rzą dza nia po mógł

przed się bior stwu sfor ma li zo -

wać i udo ku men to wać Pro ces

Za rzą dza nia Za so ba mi Ludz ki -

mi. Prio ry te tem sta ło się pod -

no sze nie kwa li fi ka cji i umie jęt -

no ści ka dry pra cow ni czej.

– Re ali za cja każ dej na szej ini -
cja ty wy uza leż nio na jest w du -
żym stop niu od świa do mo ści
sa mej za ło gi. Sta le pod no si my
kom pe ten cje per so ne lu, stąd
sze reg szko leń obej mu ją cych
m.in. ochro nę śro do wi ska na -
tu ral ne go. Na sza stra te gia roz -
wo ju uwzględ nia współ pra cę
z am bit ny mi i war to ścio wy mi
ludź mi – tłu ma czy Mi ro sław

So ko łow ski, wi ce pre zes za -

rzą du.

Obec nie fir ma za trud nia 178

osób, z cze go 66% pra cow ni -

ków po sia da umo wy na czas

nie okre ślo ny. W ostat nich la -

tach spół ka za no to wa ła wzrost

za trud nie nia o 20%. No wo

przy ję ta ka dra zo sta je od ra zu

prze szko lo na w za kre sie BHP.

Do oso bo wo ści i wy kształ ce -

nia pra cow ni ków do bie ra ny

jest ade kwat ny ro dzaj pra cy

oraz za kres obo wiąz ków. Ofer -

ta pra co daw cy za wie ra bez -

piecz ne i atrak cyj ne miej sca

pra cy, bo ga ty pa kiet so cjal ny

oraz moż li wość roz wo ju oso -

bi ste go, w tym awan su za wo -

do we go. 

Spój na po li ty ka w za kre sie

za rzą dza nia za so ba mi ludz ki -

mi zo sta ła do ce nio na. Spół ka

otrzy ma ła no mi na cję do ty tu -

łu So lid ny Pra co daw ca Lu -

belsz czy zny 2008. – To wy róż -
nie nie ma dla nas ogrom ne
zna cze nie, bo bar dzo trud no
jest do brze kie ro wać ludź mi.
Wiem jed nak, że po dej ście za -
rzą du do za ło gi przy czy nia się
do na sze go od bio ru na ze -
wnątrz. Dzię ki te mu osią ga my
suk ce sy – pod su mo wu je pre zes

MPO SI TA Lu blin S.A.

Ma rze na Li bu ra

SSttaabbiillnnee  zzaattrruuddnniieenniiee  uu  kkoommuunnaallnnyycchh
MPO SI TA Lu blin S.A. wcho dzi w skład Gru py SU EZ Envi ron nement. Od po nad 50 lat dzia łal no ści fir ma utrzy -

mu je po zy cję li de ra na ryn ku lo kal nym w za kre sie usług ko mu nal nych. W ostat nich la tach re gu lar nie zwięk sza

za trud nie nie, sys te ma tycz nie in we stu je w do sko na le nie ka dry oraz roz wi ja sys tem świad czeń pra cow ni czych.

P
har ma Nord to fir ma, któ ra

na pod sta wie wy ni ków wie -

lo let nich ba dań kli nicz nych

stwo rzy ła sze ro ką ga mę pro duk -

tów uzu peł nia ją cych die tę w nie -

zbęd ne wi ta mi ny i skład ni ki mi ne -

ral ne. Ich przyj mo wa nie po ma ga

za cho wać zdro wie i do bre sa mo po -

czu cie. Przez wszyst kie ostat nie la -

ta duń ski kon cern za pra co wał so -

bie na re pu ta cję in no wa cyj ne go,

wi zjo ner skie go gra cza na ryn ku nu -

tra ceu ty ków. Ja ko pierw szy wpro -

wa dził na Eu ro pę ko en zym Q10
w po sta ci pre pa ra tu Bio -Qu ino ne
Q10, któ ry szyb ko stał się jed nym

z wio dą cych na świe cie pro duk -

tów za wie ra ją cych Q10. Je go po -

da wa nie wspo ma ga le cze nie cho -

rych na nie wy dol ność ukła du krą -

że nia, a tak że cho ro bę wień co wą

i nad ci śnie nie tęt ni cze. Ale to nie

wszyst ko: su ple ment zwięk sza

sku tecz ność wy ko rzy sty wa nia

ener gii u osób ak tyw nie ćwi czą -

cych i pra cu ją cych.

W związ ku z tym fir ma uru cho -

mi ła m.in. pro gram Q -SYM BIO,

czy li du że mię dzy na ro do we ba da -

nia nad wła ści wo ścia mi ko en zy mu

Q10 ja ko środ ka wspo ma ga ją ce go

le cze nie chro nicz nych cho rób ser -

ca. Ba da nia te są nie pod wa żal nym

do wo dem na wy so ką biodo stęp ność

pre pa ra tu. Co wię cej, fakt że jest on

obec ny na ryn ku od po nad 20 lat,

świad czy o bez pie czeń stwie je go

sto so wa nia.

Bio -se ria na wszyst ko

Pro duk ty Phar ma Nord po dzie lo -

ne są na na stę pu ją ce ka te go rie: uro -

da i zdro wie (m.in. Evel le, Bio -Pyc -
no ge nol, Bio -Pro gram Pie lę gna cyj -
ny), sys tem od por no ścio wy i ener gia

or ga ni zmu (tu taj: Bio -Ome ga, Bio -
-Cynk, Bio -Czo snek, Bio -Bi lo ba,
Bio -Qu ino ne Q10), kon tro la wa gi

(Bio -Slim, Bio -Chrom, Bio -C. L. A.
z zie lo ną her ba tą, Bio -Błon nik),
mię śnie i sta wy (Bio -Glu ko za mi na,
Bio -Cal cium) oraz wi ta mi ny i mi ne -

ra ły (Bio -Ma gnez, Bio -Uro da, Bio -
-Wzrok etc.).

Pre pa ra ty sprze da wa ne są bez

re cep ty w po nad 45 kra jach.

Wszyst kie wy twa rza się w Da nii

zgod nie z obo wią zu ją cy mi za sa -

da mi pro duk cji le ków okre śla ny -

mi mia nem GMP (Go od Ma nu -

fac tu ring Prac ti ce). Su ple men ty

ce chu je cha rak te ry stycz ny pro jekt

opa ko wa nia z roz po zna wal nym

„zna kiem ja ko ści” – zło tym moź -

dzie rzem ze spe cjal nym „wi zje -

rem”, przez któ ry moż na zo ba -

czyć znaj du ją ce się w środ ku ta -

blet ki lub kap suł ki. Opa ko wa nie

wy róż nia się po nad to zło tym ob -

ra mo wa niem oraz wła ści wym dla

każ de go su ple men tu sfor mu ło -

wa niem Bio. Te wa lo ry – obok

bez pie czeń stwa i sku tecz no ści

– tak że spra wia ją, że pre pa ra ty

Phar ma Nord cie szą się sil ną,

sta bil ną po zy cją na mię dzy na ro -

do wym ryn ku. A ona wzro śnie

jesz cze bar dziej, po nie waż

w chwi li obec nej po wsta je no wa

fa bry ka z no wo cze sną li nią pro -

duk cyj ną i po wierzch nią ma ga zy -

no wą. Jej sie dzi ba mie ści się

w Vo jens, 50 km na pół noc

od duń sko -nie miec kiej gra ni cy.

Dzię ki te mu kon cern bę dzie w sta -

nie po tro ić swo je moż li wo ści pro -

duk cyj ne, za pew nia jąc so bie opty -

mal ne wa run ki roz wo ju w przy -

szło ści.

Roz wój fir my dla ludz ko ści

– Jed nym z bar dzo waż nych
aspek tów pro mu ją cych Phar ma
Nord są re gu lar ne szko le nia na te -
mat na szych su ple men tów, któ re
or ga ni zu je my w róż nych kra jach
– mó wi Piotr Ka miń ski, pre zes za -

rzą du Phar ma Nord Sp. z o.o.

– Wspie ra ni przez le ka rzy, na ukow -
ców i in ne oso by z od po wied nim

przy go to wa niem, or ga ni zu je my se -
sje tre nin go we, warsz ta ty czy in ne
po dob ne spo tka nia, któ re wska zu ją
na wie le istot nych aspek tów, łącz nie
z te ma ta mi ta ki mi jak: wchła nia nie
sub stan cji od żyw czych, ich do ku -
men ta cja, wła ści we sto so wa nie su -
ple men tów die ty, no we od kry cia
na uko we itp.

Część te go pla nu edu ka cyj ne go

Phar ma Nord sta no wi bu do wa

ogrom ne go Cen trum Ba daw czo -

-Edu ka cyj ne go w Cze chach. Jest

ono bu do wa ne przez Phar ma Nord

Pra ga, a zlo ka li zo wa ne w prze -

pięk nej oko li cy na przed mie ściach

sto li cy. Za rów no cze skie wła dze, jak

i Unia Eu ro pej ska uwa ża ją tę in we -

sty cję za nie zwy kle war to ścio wą.

Wie rzą, że idea pro fi lak ty ki po -

przez środ ki po pra wia ją ce ja kość ży -

cia jest w sta nie przy nieść ludz ko -

ści w dłuż szej per spek ty wie wie le

ko rzy ści.

Jo an na Drza zga

Phar ma Nord: in no wa cyj ny
gracz na ryn ku 
Phar ma Nord jest jed nym z naj więk szych eu ro pej skich wy twór ców su ple men tów die ty i pre pa ra tów zio ło wych

z cen tra lą zlo ka li zo wa ną w Da nii. Wszyst kie pro duk ty do stęp ne są nie tyl ko w Eu ro pie, ale też na Środ ko wym

Wscho dzie oraz dy na micz nie roz wi ja ją cych się ryn kach Azji, Ro sji czy Sta nów Zjed no czo nych. Jest to moż li -

we dzię ki współ pra cy z 25 sio strza ny mi spół ka mi i 20 part ne ra mi biz ne so wy mi.

REKLAMA



– Ludzie są najcenniejszym

kapitałem firmy. W jaki sposób

pracownicy w tak specyficznej

instytucji, jaką jest Klinika

Handsome Men, realizują swo-

je zadania, wyzwania, a przede

wszystkim, jak mogą się u Pań-

stwa realizować?

– Przede wszystkim stawiamy

na dobry klimat w pracy. Dbamy

o to, aby nasi ludzie czuli się

w firmie jak u siebie. Stąd regu-

larnie rozmawiamy i analizuje-

my zachowania dnia codzienne-

go, rozmawiamy na tematy zwią-

zane z psychologią, rozwojem

osobistym. Oczywiście stawiamy

także na rozwój zawodowy, bo

nie od dziś wiadomo, że im lep-

sza kadra, tym większe korzyści

zarówno dla firmy, jak i dla sa-

mego człowieka.

– Na jakiego typu szkolenia,

kursy podnoszące kwalifikacje

może liczyć osoba zatrudniona

w Pańskiej klinice?

– Mówimy tutaj o wielu róż-

nych programach dostosowy-

wanych do konkretnych potrzeb.

Wśród regularnych szkoleń mo-

żemy wymienić m.in. te z zakre-

su marketingu, zarządzania, kon-

taktu z klientem, kursy z zakre-

su fryzjerstwa i urody itp. Dodat-

kowo finansujemy studia pody-

plomowe.

– Jesteście Państwo nomino-

wani do nagrody Solidnego

Pracodawcy 2008. Jakie kryte-

ria, według Pana, powinien

spełniać zatrudniający, aby

postrzegany był jako solidny

pracodawca?

– Jest kilka cech, które według

mnie powinno posiadać przedsię-

biorstwo aspirujące do tego tytu-

łu.Po pierwsze, kierownictwo po-

winno kooperować z pracownika-

mi oraz współtworzyć z nimi fir-

mę, a nie dyktować, co mają ro-

bić, ponieważ to ludzie two-

rzą przedsiębiorstwo i od nich

w bardzo dużej mierze zależy, jak

ono będzie postrzegane przez in-

nych. Po drugie, trzeba otworzyć

się na człowieka i umieć wsłu-

chać w jego problemy. Dzięki te-

mu wszelkie przeciwności, kłopo-

ty są rozwiązywane w spo-

sób konstruktywny, obiektyw-

ny i uczciwy. Co ważne, trze-

ba umieć uzasadniać swoje decy-

zje logicznymi wnioskami, a tak-

że być otwartym na rozwiąza-

nia, które zatrudnieni sami mogą

wnieść do firmy. Nie wspominam

tutaj o takich oczywistościach

jak: terminowość wypłat, posza-

nowanie czasu pracy czy przysłu-

gujących praw.

– Wielu przedsiębiorców

unika zatrudniania pracow-

ników w wieku tzw. poproduk-

cyjnym. Państwo stosujecie

inną filozofię w tym wzglę-

dzie. Z czego ona wynika?

– Tak, nie boimy się zatrudniać

ludzi w wieku poprodukcyjnym.

Profil naszej działalności wyma-

ga dużego doświadczenia życio-

wego, a te – jak wiadomo – na-

bywa się z wiekiem. Poza tym ta-

kie osoby potrafią wnieść do fir-

my spokój, doświadczenie

i umiejętność bezkonfliktowego

rozwiązywania problemów.

Przywiązują się bardziej do miej-

sca pracy, są bardziej lojalne. Ce-

nią sobie satysfakcję z dobrze

wykonanego zadania oraz miłą

atmosferę. Oczywiście nie zamy-

kamy drzwi przed młodymi ludź-

mi, stawiając na ich dynamizm,

kreatywność i otwartość na no-

we rozwiązania. To połączenie

młodości z doświadczeniem

świetnie zdaje egzamin, co widać

chociażby po zadowolonych

klientach naszej kliniki.

– Może przybliżmy w kilku

słowach naszym czytelnikom,

czym zajmuje się Klinika

Handsome Men?

– Przede wszystkim przy-

wracamy naszym pacjentom po-

czucie własnej wartości. Trafia-

ją do nas osoby walczące z ra-

kiem, po chemioterapii, naświe-

tlaniach, po wypadkach i oparze-

niach, a także osoby po nieuda-

nych przeszczepach, które już

zwątpiły w odzyskanie natural-

nej fryzury. Dzięki unikatowej

metodzie Implant Micro Derme

pacjenci otrzymują wymarzo-

ną fryzurę z naturalnych wło-

sów, co w przypadku przeszcze-

pu nie zawsze się udaje. Z nowy-

mi włosami czują się jak ze swo-

imi własnymi. Można w nich

spać, myć głowę, pływać, bie-

gać, grać w tenisa, tańczyć, nur-

kować, skakać ze spadochro-

nem itp. Nowe włosy przywra-

cają radość i poprawiają kondy-

cję psychiczną – wraca pew-

ność siebie i wiara we wła-

sne siły.
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SSttaa  wwiiaa  mmyy  nnaa ddoo  bbrryy  kkllii  mmaatt  ww pprraa  ccyy
Z Ry szar dem Gze lą, wła ści cie lem Kli ni ki Hand so me Men,

no mi no wa nej do ty tu łu So lid ny Pra co daw ca 2008 – roz ma wia To masz Po pław ski.

O
stat nie dwa la ta oka za ły

się dla spół ki klu czo we.

Sze ro ko za kro jo ne dzia -

ła nia in we sty cyj ne ob ję ły bu do wę

no we go za kła du w Biał ce wraz

zno wo cze snym bu dyn kiem ad mi -

ni stra cyj no -biu ro wym, jak rów -

nież uru cho mie nie do dat ko wych

li nii, któ re zwięk szy ły asor ty -

ment ofe ro wa nych wy ro bów.

– Obec nie po sia da my 18 fi lii zlo -
ka li zo wa nych głów nie w Pol sce
po łu dnio wej, jak kol wiek dzię ki
współ pra cy z hur tow nia mi i dys -
try bu to ra mi swo im za się giem
obej mu je my ca ły kraj – pod kre śla

Ra do sław Jad czak, dy rek tor za -

rzą dza ją cy Blach -Dom Sp. z o.o.

– My śli my rów nież o moc niej szym
wej ściu na ry nek mię dzy na ro do -
wy. Ma my od bior ców w Cze -
chach, Ru mu nii oraz naWę grzech.
Po nad to na te re nie Sło wa cji funk -

cjo nu je Blach -Dom, sta no wią cy

część pol skiej spół ki, z sze ścio ma

przed sta wi ciel stwa mi.

Do sko na łe wy ni ki sprze da ży

skło ni ły przed się bior stwo do roz -

sze rze nia ga my ofe ro wa nych

po kryć da cho wych. Trzy ro dza -

je blach da chów ko wych: JO -

KER – o mo du le 40 cm, PER ŁA

i BO NA – o mo du le 35 cm, zo -

sta ły uzu peł nio ne o czwar ty mo -

del BO NA LONG z mo du łem

wy dłu żo nym o 5 cm. W ra mach

tych wa rian tów do stęp ne są bla -

chy z rdze niem sta lo wym obu -

stron nie ocyn ko wa ne z po lie stro -

wym po kry ciem, jak rów nież

z rdze niem alu mi nio wym obu -

stron nie po wle ka ne po lie strem

(w wer sji ma to wej i z po ły -

skiem do wy bo ru). Zróż ni co -

wa nie ko lo ry stycz ne obej mu -

je 16 barw pod sta wo wych

oraz 16 do dat ko wych nie stan dar -

do wych. Port fo lio fir my uzu -

peł nia ją bla chy tra pe zo we, w ob -

sza rze któ rych te go rocz ne pla ny

roz wo jo we za kła da ją uru cho -

mie nie no wej li nii do pro duk cji

mo du łów po wy żej 55 mm. 

– Czym zdo by wa my ry -
nek? Oprócz wy so kiej kla sy cer -
ty fi ko wa nych pro duk tów o nie by -
wa łej funk cjo nal no ści i es te ty -
ce, wy róż nia my się fa cho wym po -
dej ściem do ob słu gi klien ta – nad -

mie nia Jad czak. – Nie od płat -
nie gwa ran tu je my ob miar da -
chu, ser wis, a tak że spo rzą dze -
nie kosz to ry su in we sty cji. Na re -
ali za cję za mó wie nia po trze bu je -
my tyl ko kil ku dni.

War to do dać, że po kry cia da -

cho we Blach -Dom, wy twa rza ne

z ma te ria łów po cho dzą cych

z nie miec kich i bel gij skich hut

w opar ciu o ISO 9001 oraz cer -

ty fi ka cję CE, ob ję te są co naj -

mniej 10-let nim okre sem gwa -

ran cyj nym.

An na Rok

JJOO  KKEERR  nnaa ddaa  cchhuu
Spół ka Blach -Dom z sie dzi bą w Biał ce w prze cią gu 30 lat

wy spe cja li zo wa ła się w pro duk cji blach po kry cio wych

oraz ele wa cyj nych. Suk ce syw nie zwięk sza i tak spo ry już

udział w ryn ku – w ubie głym ro ku od no to wa ła 10%

wzrost sprze da ży. Pla ny na 2009 ro k obej mu ją m.in. uru -

cho mie nie no wych li nii pro duk cyj nych. 

NNiiee  kkoonn  wweenn  ccjjoo  nnaall  nnee  mmiieejj  ssccee  pprraa  ccyy
Kra kow skie Za kła dy Au to ma ty ki to spół ka po sia da ją ca bo ga tą, 80-let nią tra dy cję. Jest nie kwe stio no wa nym li de rem ryn ku z po nad 50-pro cen to wym udzia łem w mon ta żu urzą -

dzeń ste ro wa nia ru chem ko le jo wym. Do dat ko wą prze wa gę fir ma osią gnę ła po przez kre atyw nie pro wa dzo ną po li ty kę per so nal ną, bu du jąc w ten spo sób ze spół fa chow ców.

U
trzy mu ją ca się w in fra -

struk tu rze ko le jo wej

wy so ka ko niunk tu ra,

wy ni ka ją ca z ko niecz no ści wy -

rów na nia stan dar dów sie ci ko -

le jo wej do wy mo gów eu ro pej -

skich, wy raź nie sprzy ja

KZA S.A. Fir ma wkro czy ła

na ścież kę dy na micz ne go roz -

wo ju z ko rzyst ny mi per spek ty -

wa mi na naj bliż sze la ta. – Choć
sto imy przed wie lo ma trud ny mi
wy zwa nia mi współ cze sno ści, to
nasz po ten cjał wy ni ka ją cy z wy -
kwa li fi ko wa nej ka dry oraz na -
sze aspi ra cje da ją nam re al ne
na dzie je, że im spro sta my – mó -

wi Edward Ja cek Kwar ciak,

pre zes za rzą du Kra kow skich

Za kła dów Au to ma ty ki S.A.

Trwa ją ce od lat współ dzia ła -

nie po mię dzy KZA S.A.

a Bom bar dier Trans por ta tion

(ZWUS) Ka to wi ce nie daw no

za owo co wa ło za war ciem umo -

wy in we sty cyj nej, na mo cy

któ rej BT GmbH z sie dzi bą

w Ber li nie na by ła w kra kow -

skiej spół ce 12-pro cen to wy pa -

kiet ak cji. Po mi mo trud nych

i dłu go trwa łych ne go cja cji za -

koń czy ły się one dla wszyst kich

suk ce sem. Wy ni ka on z po zy -

ska nia przez obie stro ny so lid -

nych i god nych za ufa nia part ne -

rów. – Trans ak cja sprze da ży ak -
cji po ce nie sa tys fak cjo nu ją cej
na szych ak cjo na riu szy by ła
zbież na z pla nem roz wo ju ka pi -
ta ło we go gru py i sta ła się na tu -
ral nym, a za ra zem lo gicz nym
eta pem in we sty cyj nym, ko rzyst -
nym za rów no z punk tu wi dze nia
do staw cy tech no lo gii, jak
i KZA S.A. ja ko mon ta ży sty
– tłu ma czy Edward Ja cek

Kwar ciak.

Po ten cjał tkwi w za ło dze

Atu tem fir my są przede

wszyst kim lu dzie, to oni de cy -

du ją o ja ko ści pro duk tów i usług.

Kra kow ski pra co daw ca obec nie

za trud nia we wszyst kich jed -

nost kach gru py po nad 140 osób.

Są to spe cja li ści o naj wyż szych

kwa li fi ka cjach z wie lo let nim

do świad cze niem za wo do wym

i sto sow ny mi upraw nie nia mi

bran żo wy mi. – Trzon na szej
fir my sta no wią pra cow ni cy z du -
żym sta żem, a za ra zem iden ty -
fi ku ją cy się z KZA – do da je

pre zes Kwar ciak.

Pod sta wy, na któ rych opie ra

się dzia łal ność spół ki, to wi zja

i ce le stra te gicz ne. Dro go wska -

zem są war to ści fir my, a na rzę -

dzia mi kul tu ra or ga ni za cyj -

na i kom pe ten cje. – Ce ni my
umie jęt no ści i do ro bek na szych
wie lo let nich pra cow ni ków, ale
jed no cze śnie nie usta je my
w dzia ła niach na rzecz od mła -
dza nia za ło gi, bo te go wy ma ga
od nas my śle nie o przy szło ści
– tłu ma czy pre zes za rzą du.

Po li ty ka per so nal na pro wa -

dzo na przez kra kow skie go pra -

co daw cę ukie run ko wa na jest

na roz wój in dy wi du al ny ka dry

po przez sta łe pod no sze nie jej

kwa li fi ka cji za wo do wych. Za -

ło że nie to re ali zo wa ne jest po -

przez wdro żo ną w ubie głym

ro ku we wnętrz ną jed nost kę or -

ga ni za cyj ną – Cen trum Edu ka -

cji Za wo do wej. Opra co wa no

ma cierz kom pe ten cji za wo do -

wych dla po szcze gól nych sta no -

wisk. W ten spo sób fir ma ana -

li zu je bra ki w po sia da nej przez

za ło gę wie dzy bran żo wej, a na -

stęp nie są one od po wied nio

wy rów ny wa ne. Od by wa się to

po przez pro wa dze nie sta łych,

sys te ma tycz nych szko leń. Ce -

lem przy ję tej przez za rząd

KZAS.A. stra te gii jest bu do wa -

nie świa do mo ści roz wi ja nia po -

ten cja łu wśród za ło gi, jak rów -

nież pod no sze nia ja ko ści i wy -

daj no ści pra cy.

Do dat ko wo, przed się bior stwo

w ra mach wspie ra nia za trud nio -

nych w po sze rza niu wie dzy fi -

nan su je kur sy ję zy ko we, stu dia

po dy plo mo we oraz ma te ria ły

dy dak tycz ne.

Sty pen dia

dla naj lep szych

Kra kow skie Za kła dy Au to -

ma ty ki, w ra mach dzia łań HR

wraz z po trze bą re kru to wa -

nia no wych osób, zor ga ni zo -

wa ły sta że i prak ty ki dla stu -

den tów. Ucznio wie i stu den ci

pod czas za jęć, w za leż no ści

od dzia łu i po trzeb, wy ko nu ją

za da nia sa mo dziel nie lub ze -

spo ło wo. Dzię ki prak ty kom

ma ją moż li wość zwe ry fi ko -

wa nia wie dzy teo re tycz nej na -

by tej pod czas stu diów z wie -

dzą prak tycz ną. W związ ku

z nie ustan nym roz wo jem spół -

ka naj wy bit niej szym prak ty -

kan tom ofe ru je za trud nie nie.

Jed no cze śnie współ pra cu je

z Tech ni kum Ko mu ni ka cyj -

nym w Kra ko wie. Uru cho mi -

ła pro gram ofer ty pra cy dla

naj lep szych ab sol wen tów.

W je go ra mach or ga ni zo wa ne

są spo tka nia z ucznia mi wraz

z wi zy ta mi na obiek tach ko le -

jo wych, wy po sa żo nych w no -

wo cze sne sys te my ste ro wa -

nia ru chem.

Kra kow skie Za kła dy

na gro dzo ne!

Nad szedł wy jąt ko wy czas dla

przed się bior stwa. Czę sto jest

ono do ce nia ne i na gra dza ne

przez sze reg in sty tu cji oraz osób

zwią za nych z sze ro ko po ję tą

bran żą, ale nie tyl ko. Pro wa dzo -

ne kon se kwent nie i dłu go fa lo wo

dzia ła nia w za rzą dza niu za so ba -

mi ludz ki mi wraz z do bry mi

moż li wo ścia mi roz wo ju i awan -

su czło wie ka utrzy ma ły sta bil -

ną sy tu ację spół ki po mi mo kry -

zy so wej sy tu acji go spo dar czej.

Do wo dząc kom pe ten cji i so lid -

no ści w za trud nie niu, Kra kow -

skie Za kła dy Au to ma ty ki otrzy -

ma ły ty tuł So lid ny Pra co daw ca

Ma ło pol ski 2008. – Wy róż nie nie
to przy ję li śmy z ogrom ną sa tys -
fak cją, po nie waż pod kre śla ono
słusz ność pro wa dzo nej przez
nas po li ty ki w za kre sie bu do wa -
nia przy ja znych wa run ków pra -
cy oraz two rze nia bez pie czeń -
stwa w fir mie – mó wi Edward

Ja cek Kwar ciak. – Ma my jed nak
rów nież świa do mość, że otrzy -
ma nie ta kiej na gro dy zo bo wią -
zu je. Przede wszyst kim do te go,
by pod trzy mać wy so ki stan dard,

wy stę pu ją cy za rów no w świad -
czo nych przez nas usłu gach,
jak i po dej ściu do pra cow ni ka
– do da je pre zes.

Do świad cze nie

i naj lep si spe cja li ści

Dzię ki fa cho wej ka drze i wy -

so ko  wy kwa li fi ko wa nym pra -

cow ni kom, przed się bior stwo

re ali zu je skom pli ko wa ne tech -

nicz nie i lo gi stycz nie za da nia.

Za kła dy dys po nu ją tak że wy so -

kiej kla sy ma szy na mi, sprzę tem

i za ple czem tech no lo gicz nym.

Dzię ki te mu mo gą za pew nić

in we sto rom kom plek so wą re ali -

za cję po wie rzo nych za dań i za -

gwa ran to wać wy so ką ja kość

ich wy ko na nia. Do dat ko wo pro -

du ko wa ne sys te my, pod ze spo -

ły i ele men ty po sia da ją cer ty fi -

ka ty oraz do pusz cze nia do sto -

so wa nia w sie ci PKP, a świad -

czo ne usłu gi – licz ne re fe ren cje.

– War to z na mi współ pra co wać.
Po sia da my wy so ką po zy cję ryn -
ko wą po mi mo róż nych za wi ro -
wań go spo dar czych, któ re w nie -
wiel kiej mie rze rów nież nas do -
tknę ły. Sku tecz nie upo ra li śmy się
z za gro że nia mi dzię ki kon se -
kwent nie pro wa dzo nej po li ty ce
fir mo wej, za kła da ją cej od po -
wie dzial ność w biz ne sie oraz
rze tel ność – pod su mo wu je pre -

zes Kwar ciak.

Ma rze na Li bu ra

Edward Ja cek Kwar ciak, pre zes
za rzą du Kra kow skich Za kła dów Au -
to ma ty ki S.A.
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– Spółka została tegorocznym

laureatem programu Solidny Pra-

codawca 2008. Czym jest dla

Państwa to wyróżnienie?

– Przedsiębiorstwo RAMB po raz

pierwszy otrzymało ten

tytuł. Z satysfakcją przyję-

liśmy to wyróżnienie, po-

nieważ jest to prestiżowa

i jedna z ważniejszych na-

gród przyznanych spółce.

Tytuł jest potwierdzeniem

tego, że prowadzimy bar-

dzo skuteczną politykę za-

rządzania personelem,

a tym samym umacnia-

my pozycję solidnego pra-

codawcy. Zależy nam, aby

pracownicy zatrudnieni u nas czu-

li się bezpiecznie, byli zadowoleni,

widzieli sens swojej pracy i – co naj-

ważniejsze – chcielibyśmy, aby

sprawiała im ona przyjemność.

– Jakie możliwości rozwoju

mają pracownicy? Jak wygląda

sprawa podnoszenia kwalifikacji?

– Kluczowym elementem, który

decyduje o sukcesie spółki RAMB,

jest jego wykwalifikowana kadra.

Stwarzamy jej realne możliwości

rozwoju, kształcenia się i awansu za-

wodowego, zachęcamy do korzysta-

nia z kursów, szkoleń czy studiów.

Na bieżąco prowadzone są szkole-

nia spawaczy i elektromonte-

rów w celu aktualizacji uprawnień.

Dodatkowo przeprowadzone zo-

stały szkolenia dla kadry wykonu-

jącej prace na terenie Zakładu Gór-

niczego. Cieszy nas fakt, że są

z nami pracownicy zatrudnieni

od samego początku naszej działal-

ności, którzy utożsamiają się z fir-

mą, chcą dzielić się zdobytą wiedzą

i doświadczeniem. Dziękujemy

wszystkim pracownikom za czyn-

ny udział w budowaniu sukcesu

spółki RAMB.

– Z jakich świadczeń socjal-

nych korzystają pracownicy

w RAMB?

– Spółka swoim pracownikom

oferuje świadczenia socjalne, któ-

re zostały ujęte w Regulaminie,

dzięki czemu mogą oni otrzymać

pomoc pieniężną, np. dofinansowa-

nie do wypoczynku letniego, zapo-

mogi losowe itp. Dbamy również

o integrację załogi, stwarzając

możliwość kontaktu pracowni-

ków poza godzinami pracy w for-

mie spotkań lub dofinansowywa-

nia wycieczek, wyjazdów do teatru.

To wszystko ma służyć budowie

wzajemnego zaufania oraz bliższe-

go poznania.

– Dlaczego warto się

z Wami wiązać zarówno

jako pracodawcą, jak

również partnerem biz-

nesowym?

– Jesteśmy firmą, która

od chwili powstania notu-

je wysoką dynamikę za-

trudnienia. Utrzymujemy

stabilne zatrudnienie i sa-

tysfakcjonujące wynagro-

dzenie. Dzięki takim pra-

codawcom jak my ludzie

chcą się rozwijać, tak aby osiągać

w życiu zawodowym coraz więcej,

wciąż poszerzać swoją wiedzę

i umiejętności. Jako partnerzy w in-

teresach działamy według przejrzy-

stych zasad etyki biznesowej. Jeste-

śmy firmą, która w terminie reali-

zuje wszystkie zobowiązania, mi-

mo różnych przeszkód natury ryn-

kowej, np. spowolnienia gospo-

darczego. Udaje się nam osiągać

bardzo dobre wyniki finansowe.

Dzięki wysokim kwalifikacjom

naszych pracowników staramy się

oferować swoje usługi na najwyż-

szym poziomie. Odzwierciedle-

niem tego są liczne nagrody i cer-

tyfikaty: „Przedsiębiorstwo Fair

Play 2008”, „Gepard Biznesu 2008

Najdynamiczniejsza Firma w bran-

ży budowlanej 2008”, „Certyfikat

Solidna Firma 2008”, „Eurocerty-

fikat w kategorii Jakości Produk-

tu/Usługi 2008”, „Eurocertyfikat

w kategorii Wiarygodności Fir-

my 2008”, „Gazela Biznesu 2008”,

„Lista 2000 w rankingu „Rzeczy-

pospolitej” (pozycja 1716).

LLuu  ddzziiee::  nnaajj  cceenn  nniieejj  sszzyy  kkaa  ppii  ttaałł  ffiirr  mmyy
Spół ka RAMB po wsta ła w 2000 ro ku. Jej 100-pro cen to wym udzia łow cem jest PGE KWB Beł cha tów S.A.

Jest du żym przed się bior stwem, za trud nia ją cym po nad 1200 osób. Głów ną dzia łal no ścią spół ki jest świad cze nie

usług na rzecz gór nic twa od kryw ko we go w za kre sie: kon struk cji sta lo wych (wy twa rza nie, re mont, mon taż),

za bez pie czeń an ty ko ro zyj nych, ro bót bu dow la nych, ro bót elek trycz nych, ob rób ki skra wa niem, pro duk cji fil -

trów, re mon tu pomp i sil ni ków dla od wod nie nia, re mon tów i eks plo ata cji obiek tów.

Na te mat po li ty ki per so nal nej z Krzysz to fem Gło wac kim,
pre ze sem za rzą du RAMB Sp. z o.o., roz ma wia Ma rze na Li bu ra.

TTuu  wwaarr  ttoo  pprraa  ccoo  wwaaćć

Anna Gajda, re fe rent ds. pu blic re la tions

– Przed się bior stwo za pew nia nam sta bil ne za trud nie nie, ter mi no we wpły -

wy wy na gro dzeń i at mos fe rę pra cy przy ja zną dla lu dzi. Je ste śmy od -

po wied nio mo ty wo wa ni awan sa mi lub pre mia mi. Dla nas, pra cow ni -

ków, waż ne jest to, że je ste śmy trak to wa ni jak rów ni part ne rzy. Ma my

moż li wość pra cy ze spo ło wej oraz in dy wi du al nej. Za rząd dba, aby sprzęt,

na któ rym pra cu je my, był wy so kiej ja ko ści, ofe ru je nam rów nież od -

po wied nie wa run ki so cjal ne. Ka dra kie row ni cza to ze spół wy kwa li fi -

ko wa nych lu dzi, któ rzy sta ra ją się po znać pro ble my pry wat ne czy za -

wo do we swo jej za ło gi. W mia rę moż li wo ści w każ dej sy tu acji ofe ru -

ją po moc. Cie szy my się, że na sza spół ka jest So lid nym Pra co daw cą.

S
y ro py owo co we Owo co wa

Spi żar nia Her ba po lu pro du ko -

wa ne są z na tu ral nych so -

ków owo co wych i nie za wie ra ją

kon ser wan tów. Ich na tu ral ny cha rak -

ter gwa ran tu je pro ces pa ste ry za cji

pod czas pro duk cji. Sy ro py te są bar -

dzo gę ste, a dzię ki te mu tak że wy daj -

ne. Li nia Owo co wa Spi żar nia skła -

da się obec nie z 19 sy ro pów. Dzię ki

nim moż na przy rzą dzić smacz ne

i zdro we na po je orzeź wia ją ce, a tak -

że wzbo ga cić smak de se rów i ga la -

re tek. Świet nie spraw dza ją się tak -

że ja ko sło dzik, bę dąc do sko na łą al -

ter na ty wą dla cu kru i mio du.

Wubie głym ro ku Her ba pol wpro -

wa dził pierw szą na ryn ku pol skim

her ba tę mro żo ną w po sta ci sy ro -

pu – sy rop her ba cia ny Ice Tea. Jest

to naj lep sza ice tea dla ro dzin z dzieć -

mi, po nie waż moż na przy rzą dzić

zdro wą i w peł ni na tu ral ną ice tea

o in ten syw no ści sma ku do sto so -

wa nej do po trzeb kon su men ta – dla

dzie ci moc niej szy (słod szy) smak,

dla do ro słych – mniej in ten syw ny.

Po nad to jest to je dy na ice tea na ryn -

ku, któ rą moż na spo ży wać nie ga zo -

wa ną, lek ko ga zo wa ną lub ga zo wa -

ną w za leż no ści od ro dza ju do da nej

wo dy. Moż na też przy go to wać go -

rą cy lub zim ny na pój. War to też

zwró cić uwa gę na eko no micz ność

opa ko wa nia, po nie waż z jed nej bu -

tel ki sy ro pu moż na przy go to wać

aż 4 l smacz ne go na po ju.

Ju sty na Ko ziar ska

OOwwoo  ccoo  wwaa  ssppii  żżaarr  nniiaa
Her ba pol to fir ma o jed nej z naj dłuż szych tra dy cji

na ryn ku spo żyw czym i far ma ceu tycz nym – już od

60 lat do sko na li re cep tu ry swo ich pro duk tów i roz wi -

ja wie dzę o po trze bach kon su men tów.

Łu kasz Pich, Ka to wi ce
Sy ro py owo co we Her ba pol ko ja rzą

mi się z so ka mi ro bio ny mi przez

mo ją bab cię. Zi mą roz grze wa ją or -

ga nizm, la tem sku tecz nie ga szą

pra gnie nie. Czę sto do da ję je rów nież

do her ba ty. Ce nię w nich przede

wszyst kim ja kość, no i smak – mój

ulu bio ny to ma li na z kwia tem li py.

Al fre da Ry bak, Bę dzin
Sok o sma ku czar nej po rzecz ki ob -

ni ża ci śnie nie i jest zdro wy. Do da -

ję go rów nież do de se rów, świet nie

sma ku je z bu dy niem wa ni lio wym,

lo da mi, czy go fra mi z bi tą śmie ta ną.

Ane ta Fik, Wej he ro wo
Mo ja ro dzi na chęt nie pi ja so ki

z Owo co wej Spi żar ni – każ dy ma

swój ulu bio ny smak. Ja za zwy czaj

pi ję tru skaw kę lub ma li nę, szcze gól -

nie zi mą, gdy za oknem pa da śnieg.

Do ko szy ka wkła da my tak że eg zo -

tycz ne sma ki, ta kie jak grejp frut czy

ki wi. Orzeź wia ją i ma ją in ten syw -

ny aro mat.

J
a ko du ży za kład pro duk cyj -

ny, fir ma Go tech ob słu gu je

„pierw szą li gę” re ali zu ją cą

bu dow nic two prze my sło we. Ob -

słu gu je m.in. ta kie fir my jak

Hi ta chi Po wer Eu ro pe, Po li mex -

-Mo sto stal S.A., AE & E INO VA

GmBH, Kro no Hil ding czy Elek -

trim Me ga dex S.A. Do cie ra jąc

przy tym do kra jów UE, Mek sy -

ku, Chi le i Ara bii Sau dyj skiej,

spół ka sta ła się pod mio tem,

z któ rym na le ży się li czyć.

– Tak wy so ka ran ga klien -
tów wy ni ka z ja ko ści świad czo nych
przez nas usług – mó wi Ma riusz

Ba tu ra, pre zes za rzą du Go tech

Sp. z o.o. – Stwo rzy li śmy wa run ki
pro duk cyj ne, któ re speł nia ją naj -
wyż sze wy mo gi. Dziś dzię ki te mu
co dzien nie ro śnie my w si łę, a nasz
cel jest pro sty: być zna nym pro du -
cen tem w bran ży kon struk cji sta lo -
wych na are nie mię dzy na ro do wej.

Ce lo wi te mu przy świe ca ły

ostat nie in we sty cje spół ki: od no -

wej ha li, po przez suw ni ce, wy pa -

lar ki umoż li wia ją ce spa wa nie pla -

zmo we, pra sy hy drau licz ne, aż

po od po wied nie wy szko le nie ka -

dry. Naj bliż szy okres bę dzie

w bran ży ener ge tycz nej dość go -

rą cy. Obec nie trwa pro ces mo der -

ni za cji ener ge ty ki za chod niej czę -

ści UE, ale przez naj bliż szych kil -

ka lat na si lą się in we sty cje w pol -

skiej ener ge ty ce. Fir ma jest do te -

go przy go to wa na, bo przy ję ła

stra te gię po le ga ją cą na ugrun to wa -

niu swo jej po zy cji. Bę dzie to wy -

ma ga ło zwięk sze nia za trud nie -

nia za rów no pra cow ni ków fi -

zycz nych, jak i ka dry in ży nier skiej

oraz roz bu do wa nia po ten cja łu

wła sne go i ko ope ra cyj ne go zlo ka -

li zo wa ne go w okrę gu pół noc no -

-za chod niej Pol ski. Zwią za ne są

z tym po trze by nie tyl ko sta łe go

uno wo cze śnia nia wy po sa że nia,

ale bu do wy no wych obiek -

tów roz sze rza ją cych moż li wo ści

wy twór cze, tzn. ha li pro duk cyj nej

oraz ha li za bez pie cze nia an ty ko -

ro zyj ne go.

Za wy so kie osią gi, speł nia nie

ocze ki wań klien tów co do ja ko ści

oraz sta ły roz wój, spół ka Go tech

otrzy ma ła go dło EU Stan dard 2009.

– Ten ty tuł bę dzie ar ty ku ło wa ny
przez nas w ofer tach, któ re kie ru -
je my do na szych klien tów wraz
z ma te ria łami re kla mo wy mi i in for -
ma cyj ny mi – ko men tu je Ma riusz

Ba tu ra. – Sta ło się to dla nas przy -
pie czę to wa niem i po twier dze niem
te go, że to co ro bi my, ro bi my na -
praw dę do brze.

To masz Boch nia

SSttaa  lloo  wwee  kkoonn  ssttrruukk  ccjjee  
zz GGoo  ttee  cchhuu  ppoodd  bbii  jjaa  jjąą  śśwwiiaatt
Fir ma Go tech Sp. z o.o. z sie dzi bą w Go rzo wie Wiel ko pol -

skim ist nie je od 1990 ro ku. Dzię ki traf nym in we sty cjom

i do bre mu po ło że niu sta ła się re gio nal nym li de rem

w bran ży bu dow nic twa ener ge tycz ne go i prze my sło we -

go. Wio dą cą dzia łal no ścią spół ki są usłu gi zwią za ne z kon -

struk cja mi sta lo wy mi pod czas bu do wy i mo der ni za cji.

– Ogrom nie się cie szy my z uzy -
ska ne go ty tu łu – mó wi Pa weł

Maj cher, pre zes za rzą du fir my

DIA GNO STY KA – choć uwa -
żam, że na mia no So lid ne go Pra co -
daw cy za słu gi wa li śmy od daw na.
Za wsze na szym mot tem by ło „Dia -
gno sty ka ludź mi stoi” i sta ra li śmy
się, że by re ali zo wa na przez nas po -
li ty ka per so nal naby ła ukie run ko wa -
na na ich sa tys fak cję za wo do wą.

Fak tycz nie. Na pierw szym miej -

scu w dba ło ści o pra cow ni -

ków w DIA GNO STY CE stoi sfe -

ra so cjal no -by to wa. Prze ja wia się

ona na każ dym kro ku na cze le

z naj wyż szy mi stan dar da mi BHP,

co w tej bran ży jest nie zwy kle waż -

ne, gdyż pra cow ni cy na co  dzień

ob cu ją z nie bez piecz nym ma te ria -

łem za kaź nym. Spół ka za pew nia

im bez płat ną opie kę me dycz ną

w sie ciach Lux -Med w ca łej Pol -

sce, a wszyst kim człon kom za ło -

gi i ich ro dzi nom przy zna je zniż -

ki na ba da nia. Moc no roz bu do wa -

ła fun dusz so cjal ny, dzię ki cze mu

za trud nie ni mo gą li czyć na po moc

w trud nych mo men tach ży cio -

wych, a tak że świad cze nia oko licz -

no ścio we. Spo rą sym pa tią pra -

cow ni ków cie szy się tzw. pa kiet

mul ti -sport, czy li abo na ment, w ra -

mach któ re go każ dy z nich mo -

że ko rzy stać z po nad 800 obiek -

tów spor to wych w ca łym kra ju. Ale

to nie wszyst ko: war to do dać,

że część wy pra co wa nych zy -

sków spół ki dzię ki wdro żo nym

sys te mom mo ty wa cyj nym tra fia

do port fe li jej pra cow ni ków.

– Na praw dę dba my o na szych
pra cow ni ków – opo wia da Mo ni ka

Gor czy ca, dy rek tor HR 

DIA GNO STY KI. – Ja oso bi ście
cie szę się, że szcze gól -
nie wspie ra my ko bie ty.
Sta no wią one pra -
wie 90% za ło gi, po ło wa
z nich ma po ni żej 40 lat.
Wy so ko ce ni my so bie
ich bez pie czeń stwo pra -
cy; gdy za cho dzą w cią -
żę, są od ra zu izo lo wa -
ne od ma te ria łów nie -
bez piecz nych. Po okre -
sie zwol nie nia czy urlo -
pie wra ca ją bez piecz nie
na cze ka ją ce na nie
sta no wi sko. Wie dzą,
że nie bę dą mieć pro -
ble mów, i to za rów no
w cza sie cią ży, jak i póź -
niej przy wy cho wy wa -
niu dziec ka. Nie ukry -
wam: je ste śmy dum ni
z na szej po li ty ki pro ro -
dzin nej.

In we sto wać w czło wie ka

Po nie waż bran ża wciąż się

dy na micz nie roz wi ja, dla 

DIA GNO STY KI sza le nie istot -

na jest sfe ra edu ka cyj na. Za ło ga

prze cho dzi sze reg szko leń i kur -

sów. Zo stał z niej już wy ło nio ny

tre ner kom pe ten cji mięk kich,

któ ry dziś or ga ni zu je szko le nia

w ca łym kra ju. Z ko lei z naj lep -

szych spe cja li stów stwo rzył się ze -

spół kon sul tan tów, i tak po wsta -

ła Aka de mia We wnętrz na Dia gno -

sty ki. Jej człon ko wie bio rą udział

w kon fe ren cjach na uko wych, do -

kształ ca ją się, a po tem dzie lą się

wie dzą z in ny mi pra cow ni ka -

mi. I, co oczy wi ste, awan su ją.

– Sfe ra edu ka cyj no -roz wo jo wa
jest dla nas bar dzo istot na – opo -

wia da Mo ni ka Gor czy ca. – Uwa -
ża my, że oso ba nie zwięk sza ją ca
umie jęt no ści co fa się, a wraz z nią
ca ła fir ma. Nie chce my na to po -
zwo lić. Dla te go pro wa dzi my dia log
z ludź mi, ba da my, co się im po do -
ba, a co nie, do cie ra my do nich.
Wpro wa dzi li śmy ba da nia kli ma tu
pra cy oraz tzw. exit -in te rview, czy -
li ba da nie przy czyn odejść, aby
na przy szłość zmi ni ma li zo wać ry -
zy ko utra ty cen nych fa chow ców. Ale
oni chcą ra czej z na mi zo stać.
Wie dzą, że war to tu pra co wać.
Tym bar dziej, że in te gru je my ich
na wy jaz dach za rów no na po zio mie
od dzia łów, jak i spe cja li za cji w ska -
li ca łe go kra ju.

Od po cząt ku 2009 ro ku fir ma

wdra ża no wo cze sny sys tem in for -

ma tycz ny HR i ra chu by płac.

Dzię ki nie mu każ dy z pra cow ni -

ków uzy sku je do stęp do swo ich

da nych pra cow ni czych, szko le -

nio wych, urlo po wych i wszyst -

kich in for ma cji ze sfe ry twar de -

go i mięk kie go HR -u w przed się -

bior stwie. Trud no spo tkać roz wią -

za nie tej kla sy u pod mio tów z tej

bran ży. DIA GNO STY KA prze -

sta wi ła się na praw dzi wie no wo -

cze sne za rzą dza nie HR -em. I dziś

zbie ra te go plo ny – jest So lid nym

Pra co daw cą.

Ja kub Li siec ki

DDiiaaggnnoossttyykkaa  lluuddźźmmii  ssttooii
Ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA mo że mó wić o suk ce sie. In we sty cje w struk tu -

rę się opła ci ły, a wy sił ki wło żo ne w za rzą dza nie za so ba mi ludz ki mi zo sta ły do ce nio ne. Fir ma zdo by ła ty tuł So -

lid ne go Pra co daw cy 2008.

DIA GNO STY KA jest naj więk szą ogól no pol ską sie cią la bo ra to -

riów. Dzia ła obec nie w po nad 100 róż nych lo ka li za cjach, w naj -

bliż szym cza sie pla nu je otwar cie ko lej nych. Za trud nia 1200

osób, z cze go więk szość to wy so ko  wy kwa li fi ko wa ni spe cja li ści

la bo ra to ryj ni. Rocz nie wy ko nu je oko ło 15 mln ba dań i ozna czeń

dla po nad 5 mln pa cjen tów.
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P
GK w Radomsku prowa-

dzi szeroką działalność

gospodarczą realizowaną

przez swoje zakłady usługowe,

czyli Zakład Wodociągów i Ka-

nalizacji, Oczyszczalnia Ście-

ków, Zakład Ciepłowniczy oraz

Zakład Oczyszczania Miasta

i Transportu. Z uwagi na taką

strukturę spółka z powodzeniem

realizuje usługi komunalne,

do świadczenia których została

powołana. Ponieważ zauważal-

ny jest nieznaczny wzrost sprze-

daży usług w jednostkach natu-

ralnych (odpady komunalne, cie-

pło), to sytuacja ekonomiczna fir-

my jest stabilna. Przedsiębior-

stwo sukcesywnie zwiększa in-

tensywną działalność inwestycyj-

ną z poziomu zaangażowania

własnych środków 3,5 mln zło-

tych do 6-7 mln złotych rocznie,

realizując we własnym zakresie

szereg nowych zadań.

Na sukces firmy składa się

praca, a także zaangażowanie ca-

łej rzeszy pracowników. Kompe-

tentny, stabilny personel został

wpisany w strategię działania

przedsiębiorstwa. Zarząd PGK

zdaje sobie sprawę, że ludzie sta-

nowią fundament firmy i dlate-

go swoim pracownikom stara się

zapewnić odpowiednie warunki

płacowe. Szanse na wzrost i suk-

ces firmy są ściśle powiązane

z potencjałem rozwojowym pra-

cowników, dlatego też przedsię-

biorstwo chętnie dofinansowuje

uczestnictwo w studiach pody-

plomowych czy też udział w kur-

sach doszkalających. Ich zakres

jest bardzo szeroki: począwszy

od tematu budowy i finansowa-

nia przyłączy, po kursy poszerza-

jące wiedzę z zakresu księgowo-

ści, płac, windykacji należności,

informatyki, zarządzania środo-

wiskiem w tym gospodarką od-

padami, finansowania inwestycji

z zewnętrznych źródeł, aż po kur-

sy językowe. – Podwyższanie
kwalifikacji pracowników przy-
czynia się do wzrostu konkuren-
cyjności przedsiębiorstwa, a do-
datkowo przynosi bezpośrednie
korzyści samej załodze – wyjaśnia

Wiesław Kamiński, prezes

Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej Sp. z o.o. w Radom-

sku. – Szkolenia niosą ze sobą sy-
gnał dla pracowników, że firma
o nich dba i traktuje poważnie ich
potrzebę rozwoju, co ma duży
wpływ na kształtowanie motywa-
cji. Dostrzegają oni wówczas,
że stwarzamy im nowe możliwo-
ści w zakresie podejmowania
trudniejszych zadań, co może też
mieć odzwierciedlenie w płacy
– tłumaczy prezes.

Inwestując w już istniejącą

kadrę pracowniczą, PGK nie

tylko oszczędza pieniądze, któ-

re musiałaby poświęcić na prze-

prowadzenie nowej rekrutacji, ale

również inwestuje w rozwój

osób, które zdążyły się już zazna-

jomić z firmą oraz z zasadami jej

działania.

Spółka chętnie udziela rów-

nież załodze pomocy finansowej

i materialnej w przypadku zaist-

nienia zdarzeń losowych np. trą-

ba powietrzna, pożar mieszkania

czy długotrwała choroba.

Zatrudnieni w Przedsiębior-

stwie Gospodarki Komunalnej

w Radomsku nie muszą się

obawiać, że nie otrzymają wy-

nagrodzenia, gdyż m.in. termi-

nowość wypłat wyróżnia tę fir-

mę na tle innych w dobie obec-

nych wahań rynkowych. Spój-

na polityka w zakresie zarządza-

nia zasobami ludzkimi została

doceniona. Firma zatrudniająca

powyżej 300 osób otrzymała

prestiżową nominację do tytu-

łu Solidny Pracodawca 2008.

– Jest to dla nas ogromne uzna-
nie. Stanowi przede wszystkim
potwierdzenie skuteczności na-
szej polityki zarządzania perso-
nelem, jaką prowadziliśmy przez
ostatnie lata – mówi prezes

Kamiński. – Wyróżnienie to po-
twierdza tylko, że podążamy
dobrą drogą.

Marzena Libura

KKoo  mmuu  nnaall  nnyy  pprraa  ccoo  ddaaww  ccaa
Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko mu nal nej Sp. z o.o. w Ra dom sku na le ży do gro na nie -

licz nych spół ek, któ re od lat zwięk sza ją za trud nie nie, sys te ma tycz nie in we stu ją w do -

sko na le nie ka dry oraz sta le roz wi ja ją sys tem świad czeń pra cow ni czych i so cjal nych.

Li no mag® to mar ka obec na

na pol skim ryn ku od po -

nad 50 lat. Jej naj bar dziej

zna nym pre pa ra tem jest do stęp na

tyl ko w ap te kach maść der ma to lo -

gicz na. Mar ka obej mu je tak że se -

rię ko sme ty ków dla dzie ci. Port fo -

lio li nii sta no wią prze zna czo ne

do pie lę gna cji nie mow ląt: krem

na od pa rze nia, krem pie lę gna cyj -

ny, krem z fil trem mi ne ral nym, jak

i szam pon, ole jek do ką pie li, oliw -

ka czy pu der. Ko sme ty ki zdo by ły

so bie ogrom ne za ufa nie klien tów,

cze go do wód sta no wią licz ne wy -

róż nie nia i na gro dy.

– Wy róż nie nia cie szą na szą fir mę,
tym bar dziej, że są przy zna ne przez
sa mych kon su men tów – mó wi 

Iza be la Ja nu szek, kie row nik dzia -

łu mar ke tin gu w Przed się bior stwie

Far ma ceu tycz nym „Zio ło lek” Sp.

z o.o. – To dla nas naj więk sza mo -
ty wa cja do dal szych dzia łań, cią głe -
go do sko na le nia oraz wpro wa dza -
nia no wo ści od po wia da ją cych po -
trze bom na szych klien tów. Głów nym
ka na łem dys try bu cji ko sme ty kówna -
szej fir my są ap te ki, ale z ro ku
na rok przy by wa sie ci, któ re na pół -
ce chcą mieć Li no mag®, co rów nież
jest dla nas po wo dem do du my.

Obok mar ki Li no mag®
, w swo -

jej ofer cie „Zio ło lek” po sia da tak -

że kre my dla dzie ci Li no derm®
.

W asor ty men cie znaj du je się też

spe cjal ny pre pa rat od stra sza ją cy

ko ma ry, klesz cze i mrów ki – Sio®
.

Wszyst kie pro duk ty są prze ba da -

ne der ma to lo gicz nie oraz ba zu ją

na na tu ral nych kom po nen tach, co

jest szcze gól nie istot ne w do bie

wszech obec nych aler gii. Więk -

szość z nich po sia da rów nież po -

zy tyw ną opi nię In sty tu tu Mat ki

i Dziec ka.

Fir ma ca ły czas pra cu je

nad no wy mi pro duk ta mi, na któ -

re za po trze bo wa nie zgła sza ry nek.

Ostat nia no wość to rozt wór

sztucz nej so li em skiej Sa lor hin
EMS prze zna czo ny do pie lę gna -

cji i na wil ża nia bło ny ślu zo wej

no sa. Je go skład zbli żo ny jest

do skła du na tu ral nej wo dy

z uzdro wi ska Ems Bad, gdzie le -

czy się m.in. cho ro by gór nych

dróg od de cho wych. Skład ni ki

Sa lor hi nu Ems za wie ra ją ma kro -

ele men ty od gry wa ją ce po zy tyw -

ną ro lę w utrzy ma niu pra wi dło -

we go sta nu ślu zów ki no sa: na wil -

ża ją, oczysz cza ją, wy płu ku ją za -

nie czysz cze nia, ła go dzą uczu cie

su cho ści bło ny ślu zo wej, uła -

twia ją co dzien ną hi gie nę no sa

u dzie ci oraz do ro słych. 

Jo an na Drza zga

ZZiioołłoolleekk::  ooddppoowwiiaaddaaćć
ppoottrrzzeebboomm  rryynnkkuu
Przed się bior stwo Far ma ceu tycz ne „Zio ło lek” Sp. z o.o.

jest no wo cze sną fir mą, któ rej pod sta wą są tra dy cyj ne

tech no lo gie i re cep tu ry. Bo ga ty asor ty ment spół ki obej -

mu je sze ro ką ga mę nie tyl ko pre pa ra tów lecz ni czych,

ale i ko sme tycz nych, w tym wie le ma rek o ugrun to wa -

nej po zy cji ryn ko wej, jak Li no mag®.

– Rok 2008 BB Pol ska za -

mknął ob ro ta mi na po zio -

mie 750 mln zł, a ma rzec 2009

ro ku przy niósł ko lej ne kon -

trak ty, m.in. ten na bu do wę

dwóch mo stów przy tra sie za -

sad ni czej Au to stra dy A1…

– Śmia ło mo gę po wie dzieć,

że je ste śmy go to wi na każ de

wy zwa nie z za kre su bu dow -

nic twa dro go wo -mo sto we go

oraz in ży nie ryj ne go. Nie dzi wi

więc zle ce nie od fir my Skan ska

S.A., gdzie war tość umów sza -

co wa na jest na kwo tę po nad

92 mln zł. Za re ali za cję te go

kon trak tu od po wie dzial ny jest

nasz płoc ki Od dział Mo sto wy

– PPRM. Ma my tam na praw dę

świet nie wy szko lo nych fa chow -

ców, dla te go je stem spo koj ny

o to, że po pierw sze: wy wią że -

my się ze zo bo wią zań w ter mi -

nie, a po dru gie: wy ko naw stwo

bę dzie na naj wyż szym świa to -

wym po zio mie. Sys te ma tycz nie

za tem ro śnie licz ba kon tra hen -

tów, a co za tym idzie rów nież

za kres za dań dla za ło gi. A na si

pra cow ni cy na praw dę lu bią wy -

zwa nia, więc sta ram się, by ich

im nie za bra kło. 

– Sądzę, że i Pan je lu bi, stąd

za pew ne udział w pro gra mie

So lid ny Pra co daw ca. Pa nie

Pre ze sie, gra tu lu ję zdo by cia ty -

tu łu So lid ny Pra co daw ca Ma -

zow sza 2008. Co w za kre sie

human resources jest Pań stwa

naj moc niej szą stro ną?

– Rze czy wi ście, udział w pro -

gra mie był for mą ze wnętrz -

nej oce ny fir my w za kre sie pro -

wa dzo nej po li ty ki za rzą dzania

za so ba mi ludz kimi. O tym,

że je ste śmy so lid ni, wie my od

daw na, jak kol wiek chcie li śmy

się upew nić, czy zmie rza my

we wła ści wym kie run ku.Wia do -

mość ta nie mniej ucie szy ła sa -

mych wła ści cie li kon cer nu,

bo do sko na le zda ją so bie spra -

wę, że nie jest ła two za rzą -

dzać ka drą w licz bie 1147 osób,

z któ rych każ da ma in ną oso bo -

wość i przede wszyst kim od -

mien ne wy ma ga nia co do roz -

wo juza wo do we go. Wspie ra my

naszych ludzi w każ dym dzia ła -

niu zmie rza ją cym do po sze rze -

nia kom pe ten cji. W znacznej

części po kry wa my kosz ty wszel -

kich szko leń oraz kur sów, któ -

re koń czą się uzy ska niem cer ty -

fi ka tów. Na wszyst kich szcze -

blach ścież ki za wo do wej mo -

nito ru je my roz wój za wo do wy,

ale przede wszystkim wspól -

nie z pra cow ni ka mi wy ty cza -

my ko lej ne ce le. 

– Czę sto mó wi Pan, że BB

Pol ska nie jest „dra pież nym

ka pi ta li stą”. Co to ozna cza

dla pra cow ni ków?

– Nie ukry wam, że w bran ży

bu dow nic twa in fra struk tu ral -

ne go naj bar dziej li czy się ka dra

z bo ga tym do świad cze niem,

któ re łą czy z no watorską my ślą

tech no lo gicz ną, jak to jest w na -

szym przy pad ku. Dzia ła my wg

nor my ISO 9001:2000, więc

spra wą prio ry te to wą jest ja -

kość i bez pie czeń stwo, jak kol -

wiek od pra cow ni ków wy ma ga -

my wię cej niż ja kie kol wiek

nor my, a oni wy ma ga ją od fir -

my te go sa me go. W za mian

za 100% za an ga żo wa nie da je -

my im po czu cie sta bil no ści,

go dzi we wy na gro dze nie, moż -

li wo ści nie ogra ni czo ne go roz -

wo ju. Za ple cze so cjal ne, szko -

le nia, czy pro fe sjo nal ny i naj -

now szy sprzęt do pra cy to po

prostu stan dard. Po nad tym gó -

ru je nie by wa ła ro dzin na at mos -

fe ra, do któ rej aż chce się co -

dzien nie po wra cać. Najam bit -

niej si z nas ma ją po nad to moż -

li wo ści awan su sta no wi sko we -

go i to nie tyl ko w pol skich

struk tu rach. Bil fin ger Ber ger

AG jest otwar ty na wszyst kich

kre atyw nych spe cja li stów. 

– Dzię ku ję za roz mo wę.

11114477  aattrraakk  ccyyjj  nnyycchh  mmiieejjsscc  pprraa  ccyy
Z Pio trem Kle dzi kiem, pre ze sem za rzą du Bil fin ger Ber ger Pol ska S.A., 

roz ma wia An na Rok.

B
ank Spół dziel czy w Ka -

mien nej Gó rze jest in -

sty tu cją fi nan so wą, wg

kry te rium Ko mi sji Nad zo ru Ban -

ko we go o su mie bi lan so wej 100-

200 mln zł. Pro wa dzi ob słu gę po -

nad 13 tys. ra chun ków i po sia da

fun du sze wła sne czte ro krot nie

prze wyż sza ją ce wy móg ka pi ta ło -

wy na kre ślo ny przez usta wo -

daw cę. Dzię ki te mu mo że pro wa -

dzić sa mo dziel ną ob słu gę kre dy -

to wą pra wie każ dej fir my. W tym

wy pad ku waż na jest tak że traf -

ność po dej mo wa nych de cy zji

zwią za nych z udzie la niem po ży -

czek. A na tym po lu bank w Ka -

mien nej Gó rze mo że po chwa lić

się bar dzo do brym wy ni kiem,

gdyż na prze strze ni ostat nich 7 lat

za no to wał tyl ko jed ną upa dłość

fir my.

– Uwa ża li śmy i uwa ża my,
że bank z czy sto pol skim ka pi ta -
łem mo że z po wo dze niem re ali -
zo wać za kła da ne ce le zgod nie
z ocze ki wa nia mi wła ści cie li, nad -
zor cy ban ko we go i klien -
tów – mó wi Edward Bu czek,

pre zes za rzą du Ban ku Spół dziel -

cze go w Ka mien nej Gó rze.

– W dzia łal no ści nie in te re su je
nas zysk mak sy mal ny a opty -
mal ny. Uwa ża my, że przy miot nik
„spół dziel czy” w na zwie zo bo -
wią zu je.

Zo bo wią zu je nie tyl ko do dba -

nia o klien ta, ale tak że do cią głe -

go po lep sza nia ofe ro wa nych

przez sie bie usług. Wszyst ko to

moż li we jest dzię ki in we sty -

cjom re ali zo wa nym sys te ma -

tycz nie każ de go ro ku. W ostat -

nich la tach do ko na no m.in. uno -

wo cze śnie nia ban ko we go sys te -

mu in for ma tycz ne go, stwo rzo no

sieć ban ko ma tów umoż li wia ją -

cych ko rzy sta nie z kart płat ni -

czych i kre dy to wych sie ci VI SA,

a tak że roz po czę to dzia łal ność

czte rech od dzia łów w no wych

sie dzi bach, któ re zo sta ły przy sto -

so wa ne do ob słu gi osób nie peł -

no spraw nych. Uno wo cze śnio -

no tak że pro duk ty oraz wzbo ga -

co no ofer tę dla klien tów de ta licz -

nych i in sty tu cjo nal nych, a po -

nad to bank nie po bie ra opłat

za pro wa dze nie ra chun ków roz -

li cze nio wych firm. Ja ko je den

z pierw szych, Bank Spół dziel czy

w Ka mien nej Gó rze wpro wa dził

sys tem roz li czeń elek tro nicz -

nych (bank in ter ne to wy). Przy -

jął tak że do ob słu gi in we sty -

cyj nej fir my, któ re zde cy do wa -

ły się na bu do wę ba zy i za ple cza

dla swej dzia łal no ści w obiek tach

po upa dłych przed się bior stwach

pań stwo wych. Na wspar cie ze

stro ny pra co daw cy mo gą li czyć

tak że je go pra cow ni cy. Wy cho -

dząc z za ło że nia, że wie dza

i umie jęt no ści za trud nio nych

świad czą o po zy cji fir my, bank

kie ru je swych pra cow ni -

ków na spe cja li stycz ne szko le nia

pod no szą ce ich kwa li fi ka cje.

Wszyst kie te sta ra nia znaj du ją

uzna nie nie tyl ko w oczach klien -

tów, ale tak że wśród kon ku ren -

cyj nych in sty tu cji fi nan so wych.

Od kil ku lat Bank Spół dziel czy

współ pra cu je z od dzia łem

COM MERZ BAN KU w Düssel -

dor fie przy ob słu dze wspól nych

klien tów. 

To masz Po pław ski

SSppóółł  ddzziieell  cczzoośśćć  nnaa bbaannkk
W przy szłym ro ku mi nie 60 lat, od kąd Bank Spół dziel czy w Ka mien nej Gó rze roz po czął dzia łal ność. Ewo lu ując

przez te wszyst kie la ta, sta rał się w jak naj więk szym stop niu wy cho dzić na prze ciw po trze bom swo ich klien tów.

Dzię ki te mu mo że dzi siaj po szczy cić się po zy cją li de ra re gio nu w za kre sie fi nan sów i ban ko wo ści. Te raz do gro -

na swych suk ce sów do łą cza zdo by cie ty tu łu EU Stan dard 2008.

An na Ta tar ska, wła ści ciel ka sie ci ap tek: Je stem wie lo let nim klien -

tem Ban ku Spół dziel cze go w Ka mien nej Gó rze. Do ce niam je go w peł -

ni pro fe sjo nal ną ob słu gę, a tak że ni skie opła ty i pro wi zje po bie ra -

ne za pro wa dze nie kon ta i in ne usłu gi ban ko we. My ślę, że na sza

współ pra ca po trwa jesz cze wie le owoc nych lat.

Adam Czu ba, wła ści ciel fir my bu dow la nej: W 2004 ro ku, nie z mo -

jej wi ny, po pa dłem w po waż ne ta ra pa ty fi nan so we i po trze bo wa łem

więk sze go kre dy tu na wyj ście z nich. Uda łem się więc do Ban ku Spół -

dziel cze go w Ka mien nej Gó rze. Przed sta wi łem swo ją sy tu ację, pro -

gram wyj ścia z kry zy su oraz po pro si łem o po moc. Ku mo je mu ogrom -

ne mu za sko cze niu po ty go dniu otrzy ma łem po zy tyw ną od po -

wiedź. W in nych ban kach cze ka łem na de cy zję mie sią ca mi. Dzię -

ki te mu mam kom fort psy chicz ny i spo kój z fi nan so wa niem bie żą -

cej dzia łal no ści.

Iza be la Gó rec ka, wła ści ciel ka fir my „BO -WA -DE -2”: Fir ma mo -

ja ist nie je od 1991 ro ku i od te goż ro ku da tu je się mo ja współ pra -

ca z ban kiem. Ze swo jej do tych cza so wej współ pra cy pa mię tam do -

brze ta kie sy tu acje, kie dy to mo ja fir ma ocze ki wa ła na tych mia sto -

we go roz wią za nia pro ble mu. Ni gdy nie by ły to sy tu acje niemoż li -

we do roz wią za nia przez bank, a zwłasz cza przez je go pra cow ni -

ków i ob słu gę. Wszel kie de cy zje, któ re za pa da ły, nie spo tka ły się

z od mo wą i by ły za ła twia ne nie mal że na tych mia sto wo. Dla te go z peł -

nym prze ko na niem mo gę stwier dzić, że to in sty tu cja, w któ rej dba

się o jak że cen ny czas klien ta.
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W
2005 roku w renomo-

wanym amerykańskim

piśmie dla lekarzy Pe-
diatrics zostały opublikowane

wyniki badania klinicznego prze-

prowadzonego przez lekarzy

z Oksfordu u dzieci z objawami

nadpobudliwości psychoruchowej

i dysleksji. Badaczom udało się

udowodnić, że dzieciom z ty-

mi zaburzeniami można po-

móc, podając naturalny pre-

parat zawierający specjalnie

przygotowaną kombinację

wielonienasyconych kwa-

sów tłuszczowych omega-3

i omega-6. Preparatem uży-

tym w tym badaniu był Eye
Q. Była to pierwsza z serii pu-

blikacji wyników badań z Eye
Q u dzieci z zaburzeniami

koncentracji, uwagi, nadpobu-

dliwością czy specyficznymi

trudnościami w uczeniu się,

jak dysleksja. Wszystkie one

pokazują, że można w bez-

pieczny, naturalny sposób

pomóc dzieciom w przezwy-

ciężeniu ich codziennych

trudności.

Eye Q jest bardzo specyficznym

preparatem: w swoim składzie za-

wiera kwasy eikozapentaenowy

(EPA) i dokozaheksaenowy

(DHA), w najwyższym naturalnie

dostępnym stosunku. Oprócz te-

go zawiera również naturalnie

pozyskiwany kwas gamma lino-

lenowy (GLA). Składniki te po-

chodzą z oleju z ryb i organicznie

uprawianego wiesiołka.

– Eye Q jest wyjątkowy nie tyl-
ko ze względu na swój unikalny
skład, ale i prowadzone w Wielkiej
Brytanii, Australii i Szwecji bada-
nia kliniczne, które potwierdzają
jego skuteczność w różnych zabu-
rzeniach – mówi Katarzyna
Marczyk, dyrektor marketingu

w firmie Qpharma Sp. z o.o.

– Eye Q poza naturalnymi
komponentami nie zawiera żad-
nych innych dodatków, barwni-
ków czy substancji słodzących. To
bardzo ważne, ponieważ dzieci
z nadpobudliwością czy zabu-
rzeniami ze spektrum autyzmu
bardzo źle reagują na różnego ro-
dzaju środki konserwujące.

Ale Eye Q to nie jedyny pro-

dukt, którym może pochwalić się

Qpharma. Jej portfolio tworzy

także preparat Mumomega, prze-

znaczony dla kobiet w ciąży

i karmiących piersią. Zawiera

unikalną kombinację wielonie-

nasyconych kwasów tłuszczo-

wych omega-3 i omega-6. Tym

razem jednak z dużą zawartością

kwasu omega-3 DHA, który

jest szczególnie ważny wła-

śnie dla kobiet w ciąży oraz

rozwijającego się płodu.

Kwasy te zawarte w prepa-

racie Mumomega wspoma-

gają prawidłowy rozwój mó-

zgu, wzroku u dziecka, a tak-

że zmniejszają ryzyko wy-

stąpienia depresji okołoporo-

dowej u matki.

Inny preparat, Vaxol

w sprayu, to produkt przezna-

czony dla osób z nadmiernym

wytwarzaniem woskowiny

usznej. Zawiera oliwę z oli-

wek i działa na zasadzie roz-

miękczania woskowiny, uła-

twiając jej naturalne usuwa-

nie. Jest bezpieczny i wy-

godny w stosowaniu.

– Jako Qpharma staramy
się wybierać tylko preparaty sku-
teczne, naturalne i przede wszyst-
kim bezpieczne – stwierdza Kata-

rzyna Marczyk. – Podstawą na-
szego sukcesu jest wiedza, do-
świadczenie i rzetelność naszych
ludzi. Mamy nadzieję, że wsłuchu-
jąc się w potrzeby odbiorców, bę-
dziemy mogli przybliżać im kolej-
ne, ciekawe propozycje.

Joanna Drzazga

EEyyee  QQ  uułłaa  ttwwiiaa  kkoonn  cceenn  ttrraa  ccjjęę
War szaw ska spół ka Qphar ma jest no wo  pow sta łą fir mą z bran ży far ma ceu tycz -

nej. Re pre zen tu je m.in. bry tyj ską fir mę Equ azen, pro du cen ta na tu ral nych, prze ba -

da nych na uko wo su ple men tów die ty. Wśród nich znaj du je się pre pa rat Eye Q
prze zna czo ny dla dzie ci i mło dzie ży cier pią cych na za bu rze nia kon cen tra cji.

P
ro fe sjo nal na ga ma w 100% na -

tu ral nych ma sek DER MA GLIN

swo ją sku tecz ność za wdzię cza

wy so kiej za war to ści zie lo nej glin ki

kam bryj skiej, któ ra się ga aż 95-98%.

Za sto so wa na w ko sme ty kach od mia -

na jest naj czyst szą z do stęp nych w na -

tu rze gli nek. Po sia da zdol ność po -

chła nia nia tok syn. Ko sme ty ki spo rzą -

dzo ne na jej ba zie wy ka zu ją kom plek -

so we spek trum dzia ła nia od po bu dza -

nia skó ry do szyb kiej re ge ne ra cji na sil -

nych wła ści wo ściach bak te rio bój czych

koń cząc. W po łą cze niu z po nad dwu -

dzie sto ma wy so ce sku tecz ny mi od żyw -

czy mi mi ne ra ła mi ta ki mi jak krzem,

wapń, ma gnes, po tas, cynk czy ni glin -

kę kam bryj ską naj bar dziej po żą da -

nym pre pa ra tem we współ cze snej ko -

sme to lo gii i ar gi lo te ra pii. 

Por tfo lio DER MA GLIN two rzą sze -

ro ka ga ma ma se czek do twa rzy (m.in.

prze ciw zmarszcz ko wa, prze ciw trą dzi -

ko wa), wy spe cja li zo wa ne pre pa ra ty

do cia ła (an ty cel lu li to wa, mo de lu ją ca

biust) a tak że do pie lę gna cji skó ry gło -

wy. Tak bo ga ta ofer ta za spo ka ja po trze -

by na wet naj bar dziej wy ma ga ją cej skó -

ry, w szcze gól no ści zaś wraż li wych

i ze skłon no ścia mi do aler gii.

Naj młod szym „dziec kiem” 

DER MA GLI N jest se ria in no wa cyj -

nych kre mów, któ rych ba zą jest do bro -

czyn na na tu ra glin ki kam bryj skiej. 

– Na sze pro duk ty co raz sil niej
pod bi ja ją ry nek – cie szy się Iwo na
Kor diasz, wła ści ciel ka i pre zes

DER MA GLIN. – Chcę pod kre ślić,
że nie osią gnę ła bym te go suk ce su, gdy -
by nie wspar cie ze stro ny mo jej ro dzi -
ny, szcze gól nie mę ża. A o ja ko ści na -
szych ko sme ty ków naj le piej mó wią
licz ne na gro dy, ja ki mi mo że my się po -
szczy cić. Po sia da my mię dzy in ny mi
cer ty fi kat UE – Gwa ran cja Naj wyż szej
Ja ko ści, jak kol wiek naj cen niej sze jest
dla nas za ufa nie sa mych klien -
tów i otrzy ma ny w ich imie niu Eko -
-Laur Kon su men ta 2009. 

Anna Rok

DDEERR  MMAA  GGLLIINN
––  ddoo  mmoo  wwee  SSPPAA
Z eko lo gicz nych re jo nów Za to ki Fiń skiej, z po kła -

dów skry tych w głę bi Zie mi na 40 me trów po cho dzi zie -

lo na glin ka kam bryj ska. Jej zna ko mi te wła ści wo ści

re ge ne ru ją ce oraz de mi ne ra li zu ją ce spra wi ły, iż po tocz -

nie na zwa na zo sta ła dru gą skó rą czło wie ka. Glin kę za -

mknię tą w ma łe, szczel ne sa szet ki w Pol sce mo że my

na być dzię ki pro du cen to wi li nii ma se czek do twa rzy,

cia ła i skó ry gło wy – fir mie DER MA GLIN. 

W
io dą ca fir ma w bran ży

tzw. cięż kiej pre fa bry -

ka cji za mknę ła ostat -

nie osiem lat z wy ni kiem zle ceń

w licz bie ok. 300 re ali za cji i da -

je na dzie ję na rok 2009. To mię -

dzy in ny mi dzię ki Er go no wi pre -

fa bry ka cja wraz z jej licz ny mi za -

le ta mi po wró ci ła do łask po bo -

omie w la tach 80. i 90. Nie dzi -

wi więc opty mi stycz na at mos fe -

ra pa nu ją ca w spół ce, po mi mo od -

czu wal ne go spo wol nie nia tem pa

wzro stu go spo dar cze go. Dziś Er -

gon to głów ny do staw ca be to no -

wych ele men tów naj now szej ge -

ne ra cji. Płyn nie wdro żo ne roz wią -

za nia kor po ra cyj ne Gru py CRH,

w tym pra ca wg bel gij skie go

know -how, za pro cen to wa ło naj -

wyż szym po zio mem pro duk cji

w msz czo now skim za kła dzie.

Tym sa mym spół ka dzia ła ją ca

w Pol sce od ośmiu lat ko rzy sta

z po nad czter dzie sto let nie go do -

świad cze nia Gru py, wi dząc przy -

szłość we wzno sze niu obiek -

tów in fra struk tu ral nych z pre fa -

bry ka tów. Ten wa riant wy ko -

naw stwa łą czy w so bie spo re za -

le ty: szyb kość, nie zmien nie wy -

so ki stan dard, od por ność na wa -

run ki at mos fe rycz ne i przede

wszyst kim zna ko mi tą re la cję ja -

ko ści do ce ny.

O swo ich kon tra hen tów Er -

gon dba na każ dym nie mal eta -

pie in we sty cji – po czy na jąc

od pro jek tu kon struk cji, a na fa -

zie mon ta żu koń cząc. Nad każ -

dą re ali za cją pie czę trzy ma sztab

spe cja li stów, a to w więk szo ści

mło de i kre atyw ne oso by. Peł ne

za an ga żo wa nie z ich stro ny

w bu do wa nie trwa łych re la cji in -

we stor skich po par te jest so lid -

nym za ple czem ze stro ny pra co -

daw cy. Spół ka w tym ro ku

za wzo ro we pro wa dze nie po li -

ty ki per so nal nej otrzy ma ła ty tuł

So lid ne go Pra co daw cy Ma zow -

sza 2008, z cze go dum ny jest nie

ty le sam pra co daw ca, co za ło ga.

Wszy scy sta now czo pod kre śla -

ją, że naj waż niej sza jest dla

nich sa tys fak cja za wo do wa, ale

i nie mniej waż na ro dzin na at -

mos fe ra, ja ka nie wąt pli wie wy -

two rzy ła się w spół ce od po cząt -

ków jej ist nie nia. Z koń cem

bie żą ce go ro ku pla no wa ne jest

roz po czę cie bu do wy no we go

obiek tu so cjal ne go. 

An na Rok

BBee  ttoo  nnoo  wwee  zzaa  ssaa  ddyy  EERR  GGOONN  PPoo  llaanndd  
Na le żą ca do Gru py CRH spół ka Er gon z po wo dze niem umac nia po zy cję li de ra ryn ku pre fa bry ka cji. Bli sko 200-

oso bo wa ka dra trzy ma ła pie czę nad pra wie 300 zre ali zo wa ny mi pro jek ta mi, m.in. dla od bior ców for ma tu Sharp,

IKEA czy Mi che lin. Ty tuł So lid ne go Pra co daw cy Ma zow sza 2008 to naj lep sze pod su mo wa nie do tych cza so wej

dzia łal no ści na ryn ku Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej.

Od le wej: Ma ciej Mar ci niak, Mał go rza ta Ro gal ska, Ma rze na Pu chal ska, Be ata
Szust kie wicz.

Ma ciej Mar ci niak, dy rek tor ge ne ral ny: Nie wie le ra zy w swo im ży ciu zmie nia łem pra cę, ale jed na rzecz jest

w Er go nie zna mien na: w re la cjach mię dzy ludz kich nie wi dać tu taj po dzia łów i hie rar chii, wszyst kie drzwi są dla

każ de go sze ro ko otwar te. Oczy wi ście każ dy pra cow nik wie do sko na le, cze go się od nie go wy ma ga i ja ki jest za -

kres je go kom pe ten cji. Nie prze szka dza to jed nak w wy ko ny wa niu tych czyn no ści w bar dzo przy ja znym oto -

cze niu i do brym na stro ju.

Mał go rza ta Ro gal ska, dy rek tor fi nan so wa: Naj bar dziej za le ży mi na re ali za cji po sta wio nych fir mie ce lów i na tym,

aby każ dy rze tel nie wy ko ny wał swo je obo wiąz ki. Nie ukry wam jed nak, że rów nie moc no za le ży mi, aby śmy

współ pra co wa li w mi łej at mos fe rze i we wza jem nym zro zu mie niu. Tym ła twiej moż na re ali zo wać po wzię te ce -

le. Naj wspa nial sze są te mo men ty, kie dy na si spe cja li ści sa mo dziel nie znaj du ją no we nie ty po we roz wią za nia, któ -

re póź niej wpły wa ją na er go no mię pra cy ca łej fir my.

Be ata Szust kie wicz, ko or dy na tor ds. za ku pów: Pra cu ję w Er go nie od 2006 ro ku, a ka rie rę za czy na łam w se -

kre ta ria cie. Już po trzech mie sią cach otrzy ma łam awans na asy sten ta dzia łu ad mi ni stra cji, a obec nie je stem już

sze fo wą ds. za ku pów. Po za rze tel nym po dej ściem do swo ich obo wiąz ków nie czy ni łam w mo im mnie ma niu nic

szcze gól ne go, by ta kie pro fi ty otrzy mać. Awans był ra czej wy ni kiem wni kli wej ob ser wa cji za rzą du, któ ry do -

strzegł we mnie po ten cjał i nie bał się za ufać. Od sa me go po cząt ku mo głam li czyć na wspar cie ze stro ny do tych -

cza so wych pra cow ni ków, a my ślę, że to naj moc niej ce men tu je re la cje we wnątrz ze spo łu. Mam za ufa nie do prze -

ło żo nych, dla te go chęt nie dzie lę się z ni mi mo imi spra wa mi i za wsze spo ty ka się to ze szcze rym za in te re so wa -

niem z ich stro ny.

Ma rze na Pu chal ska, głów na księ go wa: Er gon da je mi nie by wa łe po czu cie bez pie czeń stwa. Sta bil ność i pew -

ność za trud nie nia to z pew no ścią spra wa prio ry te to wa. Przy ta kim kom for cie wszel kie obo wiąz ki re ali zu je się z po -

dwój nym wręcz za an ga żo wa niem, a te go nam na pew no nie brak. 

M
al wa Tea po sia da

w swo jej ofer cie her bat -

ki owo co we, kom po -

zy cje z su szów owo co wych gru -

bo  kro jo nych, her bat ki zio ło we po -

sia da ją ce in dy wi du al ne wła ści -

wo ści lecz ni cze, her bat ki owo co -

we z do dat kiem so ku oraz her ba -

ty zie lo ne. Uzu peł nie nie ofer ty sta -

no wią her ba ty czar ne i czer wo ne.

W ostat nim cza sie fir ma wpro wa -

dzi ła na ry nek no wą li nię her bat

Pre mium Exc lu si ve.

– Na szą de wi zą jest przede
wszyst kim speł nia nie ocze ki wań
klien tów – mó wi Mał go rza ta

An to no wicz, dy rek tor han dlo wy

w Mal wa Tea. – Ofe ru je my kon -
su men tom pro duk ty naj wyż szej
ja ko ści, któ re są od po wie dzią
na ak tu al ne za po trze bo wa nie ryn -
ku. W myśl tej za sa dy wpro wa dzi -
li śmy eks klu zyw ną ko lek cję her bat
funk cjo nal nych z se rii Fi to Ap te -
ka, któ re są ab so lut nym hi tem.
Her ba ty te są wy pro du ko wa ne ze
spe cjal nie przy go to wa nych mie -
sza nek zio ło wych, ła go dzą co -
dzien ne do le gli wo ści i wspo ma ga -
ją funk cjo no wa nie na sze go or -
ga ni zmu. Wśród nich kon su men -
ci znaj dą ta kie pro duk ty jak: 
Ci śnie nie Nor ma – po pra wia ją -
ce krą że nie i prze pływ krwi, 
Ko bie ta 40+ stwo rzo na spe cjal nie
dla ko biet w okre sie me no pau zy,
Be au ty prze zna czo na dla osób
chcą cych za dbać o swój wy gląd.
Li nię Fi to Ap te ka two rzy tak -
że her ba ta Cu kier Nor ma – sta -
bi li zu ją ca po ziom cu kru we krwi.
Wkrót ce bę dzie my po sze rzać tę se -
rię her bat o no we pro duk ty oraz

wzbo ga ci my swo ją ofer tę o pro -
duk ty or ga nicz ne BIO – wy ja -

śnia Mał go rza ta An to no wicz.

Her ba ty fir my Mal wa są ulu bio -

ną mar ką kon su men tów w 36 kra -

jach świa ta mię dzy in ny mi: USA,

Izra elu, Ka na dzie, An glii, Ir lan dii,

Cze chach i Sło wa cji. Na wet miesz -

kań cy od le głej Au stra lii i RPA

zna ją smak her bat z Lu bi szy na.

Eks port sta no wi oko ło 30% ogól -

nej pro duk cji fir my, któ ra zde cy do -

wa nie i od waż nie pro mu je swo je

wy ro by po za gra ni ca mi Pol ski.

Świa to wy trend na zdro wy tryb ży -

cia oraz ro sną ca świa do mość spo -

łe czeń stwa po wo du je wzrost po py -

tu i sprze da ży na ryn ku. 

– Na sza pro duk cja opar ta jest
na tra dy cyj nych re cep tu rach
przy wy ko rzy sta niu naj now szych
li nii tech no lo gicz nych. Du ży po ten -
cjał wy twór czy i wy so ka ja kość
pro duk tów jest na szym naj więk -
szym atu tem, któ ry z suk ce sem wy -
ko rzy stu je my w zdo by wa niu no -
wych ryn ków zby tu – pod kre śla

Mał go rza ta An to no wicz.

Prio ry te tem Mal wy jest ja kość

i speł nia nie ocze ki wań kon su -

men tów, cze go po twier dze niem są

wdro żo ne sys te my za rzą dza nia

ja ko ścią ISO 9001: 2001, HACCP,

AQAP 2110 oraz ze zwo le nie

na wy twa rza nie pro duk tów far ma -

ceu tycz nych. Wy cho dząc na prze -

ciw ocze ki wa niom naj bar dziej

wy ma ga ją cych klien tów, fir ma

uzy ska ła tak że Cer ty fi kat Ko szer -

no ści. 

– Na wy róż nie nie za słu gu je
ka dra pra cow ni cza na szej fir my,
któ rej wkład i za an ga żo wa nie
w roz wój jest nie do prze ce nie -
nia – za zna cza Mał go rza ta An -

to no wicz. – To do sko na ły ze spół
fa chow ców, dys po nu ją cych ob -
szer ną wie dzą i do świad cze niem
w bran ży far ma ceu tycz nej, zie -
lar skiej i spo żyw czej. Nie jest
przy pad kiem, że na sza fir ma
po raz ko lej ny zo sta ła uho no ro -
wa na go dłem Laur Kon su men ta.
W tym ro ku za naj wyż szą ja kość
her bat otrzy ma li śmy Eko -Laur
Kon su men ta. Za to wy róż nie -
nie, świad czą ce o ob da rzo nym
nas za ufa niu, chcia ła bym w imie -
niu wszyst kich pra cow ni ków fir -
my Mal wa oraz wła snym ser -
decz nie po dzię ko wać na szym
kon su men tom – mó wi Mał go rza -

ta An to no wicz. 

Joanna Drzazga

MMaall  wwaa  wwzzbboo  ggaa  ccaa  aassoorr  ttyy  mmeenntt
Fir ma Mal wa Tea to je den z pol skich czo ło wych pro du cen tów her bat. Swo ją obec -

ność na ryn ku za zna cza już od po nad 20 lat.
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– Polskie Sieci Elektroener-

getyczne Operator to młoda

spółka, a już została wyróżnio-

na tytułem Solidny Praco-

dawca…

– To prawda. W lipcu będzie-

my obchodzić pięciolecie istnie-

nia firmy. PSE Operator powstał

w wyniku konieczności roz-

dzielenia działalności przesyło-

wej od produkcji i dystrybucji

energii elektrycznej. Należy jed-

nak podkreślić, że Operator

Systemu Przesyłowego funkcjo-

nował już dużo wcześniej, tyle

że w strukturach dawnych Pol-

skich Sieci Elektroenergetycz-

nych.

Dziś jesteśmy spółką nieza-

leżną, posiadamy własny mają-

tek sieciowy, sukcesywnie bu-

dujemy pozycję silnego nieza-

leżnego Operatora Systemu

Przesyłowego, świadczącego

usługi na rzecz użytkowni-

ków systemu elektroenerge-

tycznego na zasadach równości

i w sposób wolny od dyskrymi-

nacji. Co więcej, jesteśmy solid-

nym, atrakcyjnym pracodawcą,

co też zostało docenione.

– Co Państwo rozumieją

pod pojęciem solidności za-

trudnienia? Jakie kryteria

powinien, Państwa zdaniem,

spełniać pracodawca, aby pra-

cownicy postrzegali go jako so-

lidnego?

– Nie chciałabym, by to za-

brzmiało jak truizm, ale podsta-

wą funkcjonowania naszej spół-

ki nie jest wcale automatyka

w Krajowej Dyspozycji Mocy,

tylko pracownicy. Dziś jest ich

blisko 500. PSE Operator two-

rzy zespół ludzi o szerokim

spektrum kompetencji i umiejęt-

ności. Wspólnym mianowni-

kiem łączącym wszystkich jest

zamiłowanie do elektroenerge-

tyki. Oprócz sprawowania pie-

czy nad należytym funkcjono-

waniem krajowego systemu

elektroenergetycznego, przygo-

towujemy i realizujemy inwesty-

cje sieciowe. Zajmujemy się

też eksploatacją i modernizacją

linii elektroenergetycznych, za-

rządzamy rynkiem bilansują-

cym, a ponadto umożliwiamy

międzynarodową wymianę han-

dlową.

Tylko dzięki pracownikom

realizujemy nasze cele bizneso-

we. To od ich wiedzy, kompe-

tencji, umiejętności podejmowa-

nia decyzji zależy bezpieczeń-

stwo energetyczne kraju. Mamy

tego pełną świadomość, dlatego

dużą wagę przykładamy

do kwestii warunków pracy, ja-

kie stwarzamy naszym ludziom.

Niezwykle ważne jest dla nas

zapewnienie im odpowiedniego

zaplecza socjalnego i wynagro-

dzenia. Innym istotnym czynni-

kiem jest zagwarantowanie

wszystkim możliwości rozwo-

ju zawodowego.

– W jaki sposób PSE Ope-

rator pomaga w rozwoju za-

wodowym zatrudnionych pra-

cowników?

– Preferujemy indywidualne

podejście do każdego członka

załogi. Wiemy, że każdy z nas

jest inny, ma określone predys-

pozycje i możliwości. Dobiera-

my pracowników zgodnie z ich

umiejętnościami i doświadcze-

niem. Uzgadniają oni cele zawo-

dowe wraz ze ścieżką kariery ze

swoim bezpośrednim przeło-

żonym. Oferujemy udział

w licznych szkoleniach podno-

szących kwalifikacje.Ale to nie

wszystko, ponieważ PSE Ope-

rator blisko współdziała z ope-

ratorami systemów przesyło-

wych w Europie, nasi fachow-

cy mają możliwość działania

w środowisku międzynarodo-

wym. Stwarza to dodatkową

możliwość podnoszenia kompe-

tencji i wymiany doświadczeń.

– Jakiego rodzaju szkolenia

zapewniacie Państwo pracow-

nikom?

– W 2008 roku w ramach pro-

gramu doskonalenia zawodowe-

go pracownicy spółki mieli

szansę wziąć udział w licznych

szkoleniach, konferencjach czy

seminariach zarówno wewnętrz-

nych, jak i organizowanych

przez profesjonalne firmy szko-

leniowe. Większość zajęć doty-

czyła zagadnień z zakresu: ener-

getyki, uregulowań prawnych,

podatków i rachunkowości,

a także prawa zamówień pu-

blicznych i zarządzania projek-

tami.

Program doskonalenia kadry

ukierunkowany jest na poszerza-

nie wiedzy specjalistycznej

i kwalifikacji. Ma również na ce-

lu wprowadzenie działań popra-

wiających efektywność pracy

poszczególnych osób, a co

za tym idzie – całych zespołów.

Ponadto wspieramy pracowni-

ka w dodatkowych, własnych

działaniach zmierzających

do poszerzenia kompetencji.

W ubiegłym roku naukę na stu-

diach licencjackich, magister-

skich i wieczorowych kontynu-

owały 32 osoby, a 80 osób do-

skonaliło naukę języków ob-

cych. Największa grupa pra-

cowników korzystała z kur-

sów języka angielskiego.

– Czy firma oferuje swojej

załodze fundusz świadczeń

socjalnych? Jeśli tak, to w ja-

ki sposób jest on wykorzysty-

wany? Czy pracownicy mogą

liczyć na wsparcie w przy-

padkach losowych?

– Jak już wcześniej wspomi-

nałam, PSE Operator przykłada

ogromną wagę do tego, aby za-

pewnić swoim ludziom bogaty

pakiet socjalny. Osoby zatrud-

nione w naszej firmie mogą li-

czyć na dofinansowanie wy-

poczynku, dopłaty związane

z dojazdami do pracy, dofinan-

sowania kosztów energii elek-

trycznej i posiłków. Chętnie

wspieramy również zorganizo-

wane formy działalności sporto-

wej, rekreacyjnej czy kultural-

no-oświatowej.

Mamy też w spółce inne ro-

dzaje świadczeń pozapłaco-

wych, jak pakiet świadczeń me-

dycznych dla zatrudnionych

wraz z ich rodzinami oraz pra-

cowników emerytowanych,

a także ubezpieczenie emerytal-

ne w ramach specjalnego pro-

gramu pracowniczego.

Osoby zatrudnione w naszej

firmie otrzymują również dodat-

kowe dni wolne z okazji imie-

nin, urodzin i innych szczegól-

nych okoliczności, a także z ty-

tułu pracy w ruchu ciągłym. Sta-

ramy się wspierać swoich pra-

cowników, kiedy znajdą się oni

w ciężkiej sytuacji życiowej, ro-

dzinnej i materialnej. Udzielamy

pomocy rzeczowej oraz pie-

niężnych zapomóg uprawnio-

nym osobom, które zostały do-

tknięte wypadkami losowymi.

Mamy również program poży-

czek i promes pożyczek na ce-

le mieszkaniowe, praktykujemy

także dopłaty do wynajmu

mieszkań.

– Czy firma daje szanse

na pracę ludziom młodym

oraz osobom w wieku popro-

dukcyjnym?

– Tak, jesteśmy otwarci na lu-

dzi w każdym wieku. Docenia-

my mądrość i wieloletnie do-

świadczenie osób, które od lat

związane są z branżą energe-

tyczną. W spółce zatrudnieni są

specjaliści w wieku emerytal-

nym lub przedemerytalnym. Ich

wiedza i pomoc są nieocenione,

szczególnie że infrastruktura

znajdująca się w posiadaniu

PSE Operator to połączenie naj-

nowocześniejszych osiągnięć

techniki z rozwiązaniami

sprzed 40 lat.

Nie zamykamy się też na no-

wych pracowników. Nasza spół-

ka podlega dynamicznym zmia-

nom, aby sprostać wymaga-

niom, które stawia przed nami

rzeczywistość, dlatego chętnie

zatrudniamy młodych, dobrze

wykształconych, ambitnych lu-

dzi. Dzięki ich wiedzy połączo-

nej z zaangażowaniem możemy

się rozwijać i wypełniać swoje

zadania.

– W jaki sposób PSE Ope-

rator motywuje swoich pra-

cowników?

– Praca każdej osoby, nieza-

leżnie od zajmowanego stano-

wiska, jeśli jest wykonywa-

na w sposób rzetelny i kompe-

tentny, przyczynia się do sukce-

su całej firmy. Wiemy, jakim

skarbem jest dobra załoga, dla-

tego staramy się jej zapewnić sa-

tysfakcjonujące warunki pracy,

możliwość realizowania ambi-

cji zawodowych i dalszego roz-

woju. Wiemy, że zadowolenie

z własnych efektów ma ogrom-

ny wpływ na funkcjonowanie

PSE Operator. Staramy się do-

ceniać zatrudnione u nas osoby,

ale i motywować je do dalsze-

go wysiłku. Te, które są zaanga-

żowane w swoje obowiązki,

mogą liczyć na awans. W fir-

mach o strukturze podobnej

do nas możliwości awansu pio-

nowego są w naturalny sposób

ograniczone, dlatego wdrożyli-

śmy również system awan-

sów poziomych.

Wprowadziliśmy również

system motywacji płacowej

i pozapłacowej, który ma skła-

niać do efektywnej pracy na każ-

dym stanowisku, ale tak-

że do podejmowania się trud-

niejszych ról organizacyjnych.

Efekt ten uzyskujemy przede

wszystkim poprzez powiąza-

nie systemu wynagradzania

z systemem ocen pracowni-

czych.

Rozmawiał:
Jakub Lisiecki

PPSSEE  OOppee  rraa  ttoorr::
ddoo  ccee  nniiaa  mmyy  nnaa  sszzyycchh  lluu  ddzzii

Roz mo wa ze Ste fa nią Ka sprzyk, pre ze sem za rzą du PSE Ope ra tor S.A.

Pol skie Sie ci Elek tro ener ge tycz ne Ope ra tor S.A.

Za rzą dza jąc pra cą Kra jo we go Sys te mu Elek tro ener ge tycz ne go, Pol skie Sie ci Elek tro ener -

ge tycz ne Ope ra tor S.A. od po wia da ją za bez pie czeń stwo do staw ener gii elek trycz nej

do wszyst kich re gio nów kra ju za po mo cą elek tro ener ge tycz nej sie ci prze sy ło wej. Ce lem spół -

ki jest do star cza nie ener gii o od po wied niej ja ko ści, przy za cho wa niu za sa dy moż li wie naj -

niż szych kosz tów.

PSE Ope ra tor S.A. jest kra jo wym ope ra to rem elek tro ener ge tycz ne go sys te mu prze sy ło we -

go. Funk cję tę wy peł nia w za kre sie i w spo sób okre ślo ny w obo wią zu ją cych re gu la cjach

praw nych oraz zgod nie z wa run ka mi de cy zji Pre ze sa Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki

(URE). 

Spół ka po sia da udzie lo ną przez Pre ze sa URE kon ce sję na prze sy ła nie ener gii elek trycz nej

na ob sza rze Rzecz po spo li tej Pol skiej do 1 lip ca 2014 ro ku. Na mo cy je go de cy zji zo sta ła wy -

zna czo na na ope ra to ra elek tro ener ge tycz ne go sys te mu prze sy ło we go na ob sza rze Rzecz po -

spo li tej Pol skiej na czas obo wią zy wa nia kon ce sji.

PSE Ope ra tor S.A. dzia ła w for mie jed no oso bo wej spół ki Skar bu Pań stwa. Jest wpi sa ny na li -

stę przed się biorstw o szcze gól nym zna cze niu dla go spo dar ki Pol ski. W in te re sie spo łecz nym

spół ka po dej mu je od po wied nie dzia ła nia na rzecz roz wo ju in fra struk tu ry sie cio wej w za kre -

sie nie zbęd nym do po kry cia bie żą ce go i przy szłe go za po trze bo wa nia na ener gię elek trycz ną.

Jed no cze śnie jest wła ści cie lem bli sko 13 000 km li nii naj wyż szych na pięć (400 kV i 220 kV)

oraz 98 sta cji elek tro ener ge tycz nych. PSE Ope ra tor S.A. pla nu je bu do wę ok. 2 000 km no -

wych sie ci w per spek ty wie 5 lat.
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