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Polacy korzystają 
z nowoczesnych form leasingu

Najczęściej do prowadze-
nia nawet najmniejszej 
�irmy konieczna jest peł-

na mobilność, a taką zapewnić 
może optymalnie dobrane auto 
służbowe. Kupno samochodu za 
gotówkę często jest nieopłacal-
ne, gdyż albo stanowi zbyt wielki 
koszt jednostkowy, albo niepo-
trzebnie zamraża cenny kapitał. 
To także strata okazji, jaką niesie 
za sobą prawo podatkowe, któ-
re umożliwia wpisanie kosztów 
użytkowania pojazdu, w tym rat 
leasingowych, do kosztów uzy-
skania przychodu �irmy.
 Kilka lat temu pojawiły się 
nowe metody korzystnych roz-
liczeń auta �irmowego, które są 
mniej obciążające �inansowo dla 
leasingobiorcy, a przy tym oferują 
mnóstwo bonusów w pakiecie. 
Nowoczesne formy leasingu 

proponują spłatę jedynie kosz-
tów spadku wartości pojazdu 
w założonym w umowie okresie 
użytkowania. Dzięki temu płacimy 
raty o wiele niższe w porównaniu 
z klasycznym �inansowaniem, na-
tomiast na koniec umowy może-
my oddać samochód dealerowi 
bez żadnej straty i wziąć nowy. 
Taką właśnie usługę oferuje
Toyota Leasing, która jako pierw-
sza wprowadziła na polski rynek 
tego typu rozwiązanie.
 Leasing SMARTPLAN to inno-
wacyjny program �inansowania 
samochodów marki Toyota, oferu-
jący usługi zwiększające komfort 
oraz gwarantujące niskie i prze-
widywalne koszty użytkowania 
przez cały okres �inansowania. 
Program jest niezwykle podob-
ny do tzw. Full Serwis Leasingu, 
który do niedawna oferowany był 

Polscy przedsiębiorcy stają się coraz bardziej dojrzali i gotowi do korzystania 
z nowatorskich form fi nansowania aut fi rmowych. Największą popularnością 
cieszą się produkty oparte o tzw. wysoką wartość rezydualną, które dają 
możliwość częstej wymiany samochodu oraz zakupu w niższej cenie lepiej 
wyposażonego pojazdu.

głównie dla dużych �irm – dziś to 
�lagowa oferta Toyota Leasing, 
dedykowana głównie przedsię-
biorcom z sektora MŚP.
 Najważniejsza korzyść wynika-
jąca z �inansowania SMARTPLAN 
to możliwość uzyskania wyjątko-
wo niskiej raty. Dzięki niej można 
użytkować samochód, płacąc raty 
nawet o 50% niższe w porówna-
niu do tradycyjnego leasingu. 
 Innowacyjne produkty �i-
nansowe oferowane przez 
Toyota Leasing otrzymały na 
przestrzeni ostatnich lat wiele 
wyróżnień. Ostatnio była to pre-
stiżowa nagroda Grand Prix 2018 
w plebiscycie Laur Konsumenta, 
w którym podstawę oceny sta-
nowią opinie samych klientów, 
zbierane w wieloetapowym son-
dażu przy współpracy z instytucją
badawczą.

Toyota Leasing Polska Sp z.o.o. 

Nowa Toyota
to prostsze niż myślisz!

Lidl stawia na jakość – sieć z nagrodami 
za marki własne

Wśród marek Lidla znaj-
duje się linia odzieży 
damskiej Esmara, mę-

skiej Livergy, a także ubranka 
dla dzieci i młodzieży marek 
Lupilu oraz Pepperts. Wszyst-
kie tekstylia dostępne w Lidlu 
posiadają certy�ikat Tekstylia 
Godne Zaufania OEKO-TEX®. Dla 
najmłodszych sieć proponuje na-
tomiast certy�ikowane ubranka 
wykonane z bawełny organicz-
nej Lupilu BIO. Potwierdzeniem 
jakości produktów odzieżowych 
Lidla jest ostatnia współpraca 
z modelką Heidi Klum, która po-
stanowiła zaprojektować swoją 
linię ubrań pod marką Esmara. 
Wśród produktów przemysło-
wych kluczowymi markami są: 
elektronarzędzia Parkside oraz 
sprzęt elektroniczny SilverCrest. 
To właśnie za te linie artykułów 
Lidl otrzymał godła Laur Kon-
sumenta – Grand Prix 2018, co 
oznacza, że produkty te były już 
w przeszłości nagradzane za swą 
jakość. Grand Prix jest zwień-

czeniem wielu lat pracy nad ich 
udoskonalaniem. 
 Szczególnym uhonorowa-
niem jest przyznanie sieci Lidl 
Złotego Godła w konkursie Laur 
Konsumenta w kategorii Jakość 
produktów – marki własne (arty-
kuły spożywcze), co pokazuje, że 
nie tylko produkty przemysłowe, 
ale i spożywcze to mocna strona 
sieci. 
 – Naszą strategią jest dostar-
czanie wysokiej jakości produktów 
w niskich cenach, co pragniemy 
przekazać również w naszej 
najnowszej kampanii „Więcej 
na radość z życia”. Wybierając 
produkty Lidla, możemy zaosz-
czędzić pieniądze, by następnie 
móc spełnić swoje plany czy 
marzenia. Decydując się jednak 
na te artykuły, nie rezygnujemy 
z jakości – wręcz przeciwnie! Lidl 
oferuje produkty wysokiej jakości, 
które są dostępne w wyjątkowo 
atrakcyjnej cenie. Dziękujemy 
za zaufanie i przyznane nam 
wyróżnienia – tym bardziej, że 

Lidl Polska nie zwalnia tempa. Sieć rozwija się dynamicznie, 
otwierając kolejne sklepy (w Polsce ma ich ponad 600) oraz 
prowadząc nowe rekrutacje dla potencjalnych pracowników 
(Lidl zatrudnia obecnie ok. 17 000 osób). Firma rozwija także 
swoje portfolio marek Lidla, wprowadzając do oferty stałej nowe 
produkty – nie tylko w kategorii spożywczej, ale i w segmencie 
artykułów przemysłowych.

były one wynikiem wskazań 
samych konsumentów   – mówi 
Aleksandra Robaszkiewicz,
Communication Manager Lidl 
Polska. 
 Lidl nieustannie dokłada 
wszelkich starań, by produkty 
oferowane przez sieć były jak 
najwyższej jakości. Efektem tych 
działań jest szereg certy�ikowa-
nych artykułów. W ofercie sieci 
znaleźć można m.in.: jabłka gró-
jeckie z unijnym certy�ikatem 
Chronione Oznaczenie Geogra-
�iczne, woda Saguaro Junior 
opiniowana przez Instytut Po-
mnik Centrum Zdrowia Dziecka, 
a także asortyment artykułów 
z logo EU ORGANIC BIO LOGO, 
Rainforest Alliance, UTZ czy MSC. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom klientów, Lidl postanowił 
także w ubiegłym roku urucho-
mić dwa nowe projekty: platfor-
mę Winnica Lidla z możliwością 
rezerwacji win oraz Lidl Podróże 
z szerokim wyborem wycieczek 
krajowych i zagranicznych.
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PERFEXIM – 
gwarancja jakości i zadowolenia

Działalność spółki obejmuje 
projektowanie, sprzedaż 
oraz produkcję. – Ponad 

dziesięć lat temu zakupiliśmy fabrykę 
grzejników stalowych w Starogar-
dzie Gdańskim – mówi Krystian 
Cebulski, Prezes Zarządu PPUH 
PERFEXIM Ltd Sp. z o.o. Sp.k. 
– Szereg inwestycji pozwolił nam 
na wdrożenie nowoczesnej, wy-
korzystującej osiągnięcia techniki 
linii produkcyjnej.
 Najważniejszym celem jest 
dla �irmy dobro i zadowolenie 
klientów. Dlatego też produkty 
na każdym etapie projektowania 
oraz przed wprowadzeniem do 
sprzedaży poddawane są bada-
niom we własnym laboratorium 
wyposażonym w nowoczesny 

sprzęt. Spółka współpracuje także 
z jednostkami badawczymi i na-
ukowymi, takimi jak: Politechnika 
Poznańska, INiG, OBR Cegielski, 
OTGS w Radomiu, dodatkowo 
może poszczycić się współudziałem 
w tworzeniu nowych norm wraz 
z OTGS w Radomiu. Dzięki temu 
oferta produktowa jest w 100% 
niezawodna i atestowana. – Nasze 
produkty można znaleźć w oprogra-
mowaniu do projektowania instalacji 
InstalSoft oraz Sankom – dodaje
Krystian Cebulski.
 Jako jedyny w kraju PERFEXIM
posiada Aprobatę Techniczną 
na złączki mosiężne, co pozwala 
rozszerzyć zakres ich zastosowań 
(wyższe parametry ciśnieniowe 
i temperaturowe). Duże znaczenie 

nie tylko dla �irmy, ale rodziny ma 
ochrona zdrowia, dlatego producent 
gwarantuje, że asortyment mający 
kontakt z wodą pitną jest wykonany 
z atestowanych materiałów. Przede 
wszystkim do produkcji stosowany 
jest mosiądz standardu europej-
skiego CW617N, który dodatkowo 
charakteryzuje się podwyższonymi 
własnościami wytrzymałościowy-
mi. To sprawia, że producentowi 
zaufało wielu inwestorów budow-
nictwa wielorodzinnego oraz jed-
norodzinnego, a także odbiorców 
indywidualnych. Dodatkowo ofer-
ta PERFEXIM objęta jest ochroną 
ubezpieczeniową z rozszerzeniem 
o odpowiedzialność za produkt, 
co sprawia, że istnieje możliwość 
uzyskania gwarancji inwestorskiej.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PERFEXIM to rodzinna, polska 
fi rma z blisko trzydziestoletnim doświadczeniem należąca do grupy wiodących 
producentów i dystrybutorów w branży instalacyjno-grzewczej, sanitarnej i łazienkowej. 

 Własny transport i elektro-
niczny system realizacji zamówień 
pozwalają na optymalizację cza-
su dostaw od momentu złożenia 
zamówienia. Dzięki temu towar 
dostarczany jest szybko i bezpłat-
nie do klientów w całym kraju. 
Spółka korzysta również z usług 
sprawdzonych �irm kurierskich, 
a to sprawia, że zamówiony to-
war już następnego dnia jest do 
dyspozycji klienta.
 PPUH PERFEXIM jest twórcą 
marek własnych produktów: Kros, 
Huzar, Perfekt System i Perfexim. 
Najbardziej rozbudowaną z marek 
jest Perfekt System – obejmującą 
rury wielowarstwowe z asorty-
mentem złączek, kurków, grzejni-
ków, zaworów i narzędzi. Marka 
Perfekt System, jak i produkty 
Perfexim to gwarancja jakości 
i renoma wypracowana przez lata, 
która sprawiła, że spółka rozwija 
się dynamicznie oraz znajduje się 
w ścisłej czołówce wśród polskich 
�irm tej branży. – Dla polepszenia 
wiedzy i świadomości o możliwo-
ściach użycia naszych produktów 
organizujemy wiele szkoleń dla in-
stalatorów i projektantów – mówi 
Prezes Zarządu.
 Działalność i produkcja spółki 
PERFEXIM została uhonorowana 
tegorocznym Laurem Konsumenta
– Odkrycie 2018 w kategorii Pol-
ska jakość branży budowlanej.
– Gwarantując jakość i zadowo-
lenie klientów, otrzymujemy ich 
zaufanie, za które dziękujemy – 
podsumowuje Krystian Cebulski.

Zastanawialiście się kiedyś, jak poruszać się 
po dżungli bez przewodnika? Oczywiście, gdybyśmy 
wszyscy byli jak Bear Grylls, byłoby to bajecznie 
proste, ale niestety nie jesteśmy. Dżungla jest 
nieprzewidywalna. Nigdy nie wiadomo w co 
wdepniemy lub w które kłącze się zaplączemy, nie 
jest także pewne, czy nie zaatakuje nas jakaś dzika 
zwierzyna czyhająca na nasze zdrowie, bądź życie. 

Co roku taką nieprzewi-
dywalną dżunglą jest 
rynek nowości i to nie 

tylko kosmetycznych, czy farma-
ceutycznych, ale każdych. Firmy 
kuszą nas niczym wąż najlepszy-
mi, najbardziej innowacyjnymi 
i najskuteczniejszymi produktami. 
Jak odnaleźć się w tym gąszczu, 
skoro każdy producent, czy dys-
trybutor twierdzi, że jego produkt 
jest najcudowniejszy, jedyny i nie-
powtarzalny w swoim rodzaju?
 Pomyślmy logicznie: jeśli 
coś jest jedyne, to przecież nie 
może być stadne. Ale logika nie 
pomoże, kiedy na opakowaniu 
trzech różnych produktów, z tego 
samego segmentu, różnych marek, 
zobaczymy słowa: „innowacja”, czy 
„najskuteczniejszy”. Gdzie zatem 
szukać ratunku? Z pomocą oczy-
wiście przychodzi niezastąpiony 
przewodnik. Jego imię to Odkrycie 
Roku, a dokładnie Laur Klienta/
Konsumenta Odkrycie Roku.

Dla kogo/czego?

 Odkrycie Roku to nagroda 
przyznawana innowacyjnym 
produktom i usługom, które po-
mimo krótkiego funkcjonowania 

na rynku potra�ią wzbudzić zaufa-
nie konsumentów. Ale nie tylko. 
Dotyczy ona również produktów 
i usług, które objęła nowa, ciekawa 
i skuteczna kampania reklamowa. 
To także nagroda dla tych marek, 
które przeszły lifting marketingo-
wy, relaunch, bądź zostały po raz 
pierwszy wskazane przez konsu-
mentów w ogólnopolskim sonda-
żu Laur Klienta/Konsumenta.

Kto/jak?

 Nagroda jest przyznawana 
przez komisję konkursową pro-
jektu Laur Konsumenta/Klienta. 
To ona dokonuje oceny innowa-
cyjności produktów, perspektyw 
odbioru przez rynek oraz pro-
gnozowanej dynamiki wzrostu 
popularności i wybiera w każdej 
kategorii (w konkursie jest ich 
około 200) jeden z nich.
 Komisja konkursowa pracuje 
niezależnie, co nie znaczy, że nie 
można do niej zgłosić swojego 
„odkrycia”. Wręcz przeciwnie. 
Komisja z chęcią przygląda się 
i ocenia produkty, które zgłaszają 
konsumenci czy nawet producen-
ci, dając szansę na wyjście z dżun-
gli najciekawszemu z nich.

Magdalena Ryś

Jak poruszać się
w dżungli nowości 
rynkowych
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DLA NAJLEPSZYCH
Z NAJLEPSZYCH

WIĘCEJ NA:
WWW.LAURKLIENTA.PL
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II Kongres Przyszłości: Wykorzystajmy tę szansę! 

Nowatorskie podejście

 W Polsce mamy coraz więcej 
świetnych i bardzo ciekawych 
konferencji, a każda poświęcona 
jest jednej tematyce, konkretne-
mu zagadnieniu. To ich duży plus, 
a jednocześnie pewne ogranicze-
nie. Patrząc na dzisiejszy biznes, 
bardzo potrzebujemy nie tylko 
ekspertów o wąskich specjali-
zacjach, ale przede wszystkim 
ludzi wielozadaniowych, którzy 
reprezentują kompleksowe podej-
ście do postawionych przed nimi 
zadań. Takie możliwości otwiera 
przed nimi II Kongres Przyszło-
ści. Jak mówi prezes Grupy WM 
Jarosław Tokarczyk – organizator 
Kongresu: – To szansa na zaczerp-
nięcie inspiracji i potężnej dawki 
wiedzy z wielu różnych dziedzin: 
marketingu, nowych technologii, 
prowadzenia start-upów, działania 
w samorządach czy dbania o wła-
sne zdrowie. Można powiedzieć, 
że każdy z uczestników Kongresu 
ma możliwość wejść poziom wyżej 
w każdej sferze rozwoju. To istotne 
zwłaszcza dla osób, które zaczyna-
ją swoją przygodę z biznesem.
 Olsztyn długo czekał na wy-
darzenie tej kategorii. O wadze 
i roli Kongresu Przyszłości niech 
świadczą choćby goście, którzy 
będą w nim uczestniczyli. Przede 
wszystkim Günter Verheugen, 
jako ówczesny komisarz Komi-
sji Europejskiej ds. Rozszerzenia 
Unii Europejskiej odegrał jedną 
z najważniejszych ról przy naszym 
wejściu do europejskiej wspól-

noty. Jest z pewnością jednym 
z najbardziej rozpoznawalnych 
i wpływowych polityków w Eu-
ropie. 
 Uczestnicy II Kongresu Przy-
szłości będą mieli okazję usłyszeć 
Henrykę Bochniarz. Wystąpienie 
ikony polskiego biznesu będzie 
cenną lekcją szczególnie dla licz-
nie obecnych młodych ludzi, któ-
rzy dopiero zaczynają prowadzić 
własne biznesy. Możliwość czer-
pania wiedzy bezpośrednio od 
tak doświadczonej i energicznej 
osoby jest dla nich dużą szansą. 
 Tegoroczna edycja Kongresu 
Przyszłości będzie dwudniowa. 
Przez ten czas wszyscy goście 
będą mogli uczestniczyć w wy-
branych przez siebie panelach 
i spotkaniach. Duży nacisk or-
ganizatorzy Kongresu kładą na 
część warsztatową. Dzięki niej 
będzie można zdobyć od razu 
praktyczne doświadczenie. W ten 
sposób poznają zagadnienia 
sprzedaży przez social media 
oraz wykorzystania wideo w mar-
ketingu społecznościowym.

W zdrowym ciele 
zdrowy duch

 Steve Jobs mawiał, że nie warto 
być najbogatszym człowiekiem na 
cmentarzu. Miał w tym wiele racji. 
 – Dziś możemy zaobserwować, 
– mówi Beata Tokarczyk, pełno-
mocnik zarządu ds. operacyjnych 
– jak wielu młodych przedsię-
biorców bez reszty poświęca się 
swojemu biznesowi. Podnoszą 

swoje kompetencje zawodowe, 
zyskują nowe umiejętności - ale 
po drodze zapominają o życiowej 
równowadze. Gubią gdzieś troskę 
o własne zdrowie. To podwójny 
błąd. Z jednej strony narażają się 
na poważne choroby - zwłaszcza, 
że często jednocześnie pracują 
w dużym stresie. Z drugiej strony 
zmniejszają swoją efektywność, 
szybciej dopada ich zmęczenie. 
Dlatego na II Kongresie Przy-
szłości pojawi się „Wyzwanie Fit 
nie Fat!”.
 Cykl motywacyjno-treningowy, 
podczas którego najlepsi trenerzy 
�itness i propagatorzy zdrowego 
stylu życia najpierw spróbują 
przekonać gości, że warto dbać 
o zdrowie, a następnie poprowa-
dzą dla nich specjalne treningi. 
Wśród prowadzących zobaczy-
my gwiazdy Youtube i Facebooka 
Qczaja, Joannę Kajsturę (Fit Matka 
Wariatka), czy znaną z programów 
telewizyjnych Katarzynę Bosacką. 

Bez gorsetu

 „Bez gorsetu!” to wyjątkowy 
panel w ramach Kongresu Przy-
szłości, dedykowany wszystkim 
paniom. Cieszy się bardzo du-
żym zainteresowaniem ze strony 
uczestniczek Kongresu. Porusza 
palącą kwestię równowagi po-
między realizacją zawodową 
a osobistą i rodzinną. Panie bio-
rące udział w wydarzeniu będą 
miały okazję spotkać Dorotę Wel-
lman, Iwonę Guzowską, Iwonę Pa-
vlovic, Danutę Bujok, czy Grażynę 

Jedynie 2 tygodnie pozostały do II Warmińsko-Mazurskiego Kongresu 
Przyszłości. Choć to dopiero druga edycja, impreza już zyskała miano 
najważniejszej w regionie i niepowtarzalnej w skali całego kraju! 
Co czyni Kongres tak wyjątkowym? 

Wolszczak. Zaproszeni goście 
podzielą się swoimi historiami 
i doświadczeniem. Opowiedzą, 
jak podbiły świat biznesu, show-
biznesu, a nawet bokserskiego 
ringu. 

Przyszłość dzieje się dziś 

 Rozwój technologii jest dziś 
najszybszy w historii. To jeden 
z powodów, dla których ta sfera 
już po raz drugi stanowi jeden 
z �ilarów Kongresu Przyszłości. 
Jednym z najważniejszych wąt-
ków poruszanych przez zapro-
szonych gości będzie technologia 
blockchain i jej zastosowanie 
w biznesie. Uczestnicy tego pa-
nelu będą mieli okazję spotkać 
się z Pawłem Tkaczykiem, jed-
nym z najbardziej kreatywnych 
i wpływowych ludzi polskiej 
reklamy. Opowie on o tym, jak 
technologia zmienia marketing. 
A że zmienia oblicze reklamy, to 
odczuwamy wszyscy, choć nie 
zawsze jesteśmy tego w pełni 
świadomi. Dość powiedzieć, że 
telefony, które nosimy w kie-
szeniach, mają większą moc 
obliczeniową niż pierwsze super-
komputery, a to właśnie mobile 
jest najprężniej rozwijającą się 
gałęzią reklamy. 
 Ważnym zagadnieniem poru-
szanym podczas bloku poświę-
conego nowym technologiom 
będą media społecznościowe 
oraz wszystko, co się z nimi wią-
że. Nie zapominamy też o moż-
liwościach, jakie płyną z coraz 
większej popularyzacji gamin-
gu. Zadbają o to Piotr Bombol 
i Łukasz Turkowski z Gameset. 
Dawid Frank, jeden z najpopular-
niejszych polskich youtuberów 
opowie, w jaki sposób zdobyć 
sławę na platformie Youtube. 

Chcemy zarabiać więcej

 Wszyscy chcemy więcej za-
rabiać. W związku z tym organi-
zatorzy II Kongresu Przyszłości 
przewidzieli specjalny i bardzo 
atrakcyjny blok dyskusji zwią-
zanych z gospodarką. W ramach 
tego spotkania uczestnicy Kon-
gresu będą mieli okazję wysłu-
chać zarówno doświadczonych 
biznesmenów z Warmii i Mazur, 
jak i tych, którzy dopiero stawiają 
pierwsze kroki w biznesie. War-
mińsko-Mazurskie to bardzo trud-
ny rynek i wielu początkujących 
przedsiębiorców woli przenieść 
się do większych ośrodków, jak 
Warszawa czy Trójmiasto. Ale 
równocześnie wielu pokazuje, 
że biznes polega właśnie na po-
konywaniu trudności. Podzielą się 
z nami swoimi doświadczeniami 
i sposobem na sukces. 

Zmiana – jedyna pewna rzecz

 II Kongres Przyszłości stwarza 
uczestnikom ogromne szanse na 
rozwój lub założenie własnej dzia-
łalności, zaczęcie troski o zdro-
wy styl życia lub wejście w świat 
nowych technologii. Aby to 
wszystko zrealizować, potrzebu-
jemy ogromnej dawki motywacji 
i sprawdzonych sposobów na sa-
modyscyplinę. Z pomocą przyjdą 
nam kolejni prelegenci Kongresu, 
czyli Jakub B. Bączek (trener men-
talny polskich złotych siatkarzy, 
przedsiębiorca, podróżnik oraz 
jeden z najbardziej utalentowa-
nych mówców motywacyjnych 
w Europie) oraz Łukasz Jakubiak, 
znany ze swojego programu na 
Youtube oraz prowadzenia spo-
tkań motywacyjnych. Nikt z nich 
nie zmieni się za nas, ale pokażą 
nam, w jaki sposób przygotować 

się i skutecznie przeprowadzić 
zmianę życiowych nawyków oraz 
zmotywować się do realizacji 
celów. Tradycyjnie już to jeden 
z najbardziej obleganych przez 
uczestników punktów Kongresu 
Przyszłości. 

Bezcenne doświadczenie

 Mając w pamięci pierwszą 
edycję oraz agendę czerwcowe-
go Kongresu Przyszłości, trzeba 
stwierdzić, że to przede wszyst-
kim niesamowita okazja spotkania 
wyjątkowych ludzi. Przedsiębior-
cy, naukowcy, trenerzy, mówcy 
motywacyjni i samorządowcy 
będą dzielili się z nami swoim bo-
gatym doświadczeniem. My dziś 
często nie doceniamy takich spo-
tkań zgodnie twierdzą państwo 
Tokarczyk. Wielu początkujących 
przedsiębiorców jest przekona-
na, że wystarczy przeczytać kilka 
książek, żeby zdobyć kompletną 
wiedzę w jakiejś dziedzinie. Wie-
dza teoretyczna jest ważna, ale nic 
nie zastąpi doświadczenia. A na 
Kongresie właśnie na dzielenie 
się doświadczeniem organizatorzy 
kładą największy nacisk. 
 II Warmińsko-Mazurski Kon-
gres Przyszłości już 7-8 czerwca 
w Olsztynie. Na stronie www.Kon-
gresPrzyszlosci.pl istnieje jeszcze 
możliwość nabycia karty wstępu. 

 Bartosz Orliński 

Prestiżowe wyróżnienie HR WABCO wie, jak dbać
o pracowników

Co wyróżnia projekt 
spośród innych?

 Organizatorem programu So-
lidny Pracodawca Roku jest re-
dakcja „Stron Rynku” oraz „Rzecz 
o Biznesie”. W związku ze specy�i-
ką pracy zespołu, podstawą wstęp-
nej wery�ikacji przedsiębiorstw są 
standardowe działania dzienni-
karskie (m.in. zbieranie informacji 
poprzez kontakt z instytucjami 
takimi jak powiatowe urzędy pra-
cy, urzędy miast czy Państwowa 
Inspekcja Pracy). Wysoce cenione 

Program Solidny Pracodawca 
Roku wyróżnia najlepszych 
krajowych pracodawców. Ka-

pituła konkursu ocenia działania 
na rzecz pracowników i docenia te 
organizacje, które wdrażają nowo-
czesne rozwiązania z zakresu HR, 
stając się tym samym wzorem dla 
innych �irm. 
 Walka o tytuł Solidnego Praco-
dawcy nie jest łatwa. Przedsiębior-
stwo musi udowodnić, że prowadzi 
wzorową i spójną politykę wobec 
pracowników. Prezentuje – i co naj-
ważniejsze – dokumentuje swoje 
działania dotyczące m.in. szkoleń, 
programów rozwojowych i mo-
tywacyjnych, a także związanych 
z budowaniem marki pracodawcy. 
Warto wiedzieć, że kapituła konkur-
su sprawdza również, jaką opinię 
�irma ma na zewnątrz i czy dzieli 
się swoimi najlepszymi praktykami 
związanymi z zarządzaniem.
 – Od lat jesteśmy znani na rynku 
pracy jako �irma, która umożliwia 
rozwój pracownika. Oferujemy sta-
bilną pracę, bardzo dobry system 
wynagradzania i premiowania. 
Dbamy o zachowanie równowagi 
między pracą i życiem osobistym. 
Co ważne, każda osoba może u nas 
zrealizować swoje marzenie o pracy 
w ponadnarodowych zespołach – 
mówi Paweł Pałubiński. 
 WABCO to organizacja, któ-
ra docenia indywidualne talenty 
i pozwala pracownikom rozwijać 
kompetencje zawodowe w global-
nych strukturach.

Co składa się na sukces fi rmy? Dobry biznesplan? Nakłady fi nansowe?
A może po prostu szczęście? Zapewne każdy z tych elementów, ale niewątpliwym 
atutem dobrze prosperującego przedsiębiorstwa jest inwestycja w kapitał ludzki. 
Projekt Solidny Pracodawca Roku powstał przede wszystkim po to, aby wyłonić, 
uhonorować oraz promować podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową 
polityką personalną, która przekłada się na wysoką jakość produktów i usług. 
Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych działających na terenie całego kraju 
selekcjonowane są te przedsiębiorstwa, które mogą zawalczyć o tytuł Solidnego 
Pracodawcy Roku i znaleźć się w elitarnym gronie laureatów.

Firma WABCO Polska Sp. z o.o. zdobyła tytuł Solidnego Pracodawcy 2018
w kategorii dużych fi rm ogólnopolskich. – Pracownicy są dla nas najważniejsi, 
dlatego cieszę się, że jury tego prestiżowego konkursu doceniło naszą politykę 
zarządzania talentami, programy rozwojowe i benefi ty, jakie oferujemy załodze
– mówi Paweł Pałubiński, Dyrektor Generalny WABCO Polska.

jest wsparcie, jakiego udzielają 
patroni projektu – SAZ, Business 
Centre Club oraz Stowarzyszenie 
Pracodawców RP. Wyróżnieniem 
dla �irm jest już sama nominacja, 
gdyż w dużej mierze jest ona wyni-
kiem pozytywnych rekomendacji 
oraz opinii zaczerpniętych w lokal-
nym środowisku przedsiębiorstw.
 Zdobycie tytułu to nie tylko 
prestiżowe wyróżnienie, ale rów-
nież możliwość zaprezentowa-
nia się na łamach ogólnopolskich 
mediów. Zwieńczeniem każdej 
z edycji projektu jest ogólnopolska 

 – Doceniamy umiejętności i kom-
petencje naszych pracowników 
i wspieramy ich rozwój zawodowy. 
Zmieniamy się tak, aby na bieżąco 
reagować na nowe potrzeby rynku 
pracy i rozwój nowoczesnych tech-
nologii. Tytuł Solidnego Pracodawcy 
to dla nas zaszczyt, ale i mocne zobo-
wiązanie na kolejne lata – podkreśla 
Paweł Pałubiński.
 WABCO jest wiodącym świato-
wym dostawcą technologii i usług, 
które poprawiają bezpieczeństwo, 
wydajność i łączność pojazdów 
użytkowych. Wprowadza pio-
nierskie przełomowe innowacje 
umożliwiające autonomiczną jazdę 
w sektorze pojazdów użytkowych. 
Dzisiaj wiodące marki samocho-
dów ciężarowych, autobusów 
i przyczep bazują na zróżnicowa-

gala, na którą zaproszeni zostają 
wszyscy laureaci tytułu. Podczas 
uroczystości wyróżnione �irmy 
otrzymują tablice pamiątkowe 
potwierdzające słuszność do-
tychczasowych działań z zakresu 
polityki personalnej. Wydarzenie 
jest również wspaniałą okazją do 
wymiany doświadczeń i pomysłów 
z obszaru HR.
 Zapraszamy na stronę inter-
netową, gdzie mogą się Państwo 
zapoznać z wypowiedziami laure-
atów na temat projektu, które są 
wizytówką tego przedsięwzięcia.

nych technologiach WABCO, w tym 
na zaawansowanym systemie 
wspomagającym kierowcę, ukła-
dach hamulcowych, kierowniczych 
i systemach kontroli stabilności. Re-
alizując swą wizję bezwypadkowej 
jazdy i proekologicznych rozwiązań 
transportowych, WABCO znajduje 
się również na czele producentów 
zaawansowanych systemów za-
rządzania �lotą, które przyczyniają 
się do zwiększenia wydajności aut 
użytkowych. WABCO zatrudnia 
aż 15 tysięcy pracowników w 40 
krajach. 
 W Polsce WABCO działa od 
1999 roku. W trzech zakładach 
pracuje 3000 osób. WABCO Polska 
jest ważnym węzłem globalnych 
zasobów organizacji – centrum 
badawczo-rozwojowym oraz inży-
nierii produkcji – silnie wspierają-
cym działalność w skali globalnej. 
Pełni rolę centrum rozwoju nowych 
technologii, inżynierii produktu 
oraz kultury Lean w międzyna-
rodowej organizacji WABCO.
W  fabrykach WABCO we Wrocła-
wiu produkowane są m.in. syste-
my przeciwdziałające blokowaniu 
kół (ABS), siłowniki hamulcowe, 
elektroniczne systemy hamowa-
nia i kontroli trakcji (EBS/ESC) 
i systemy hamulcowe do samo-
chodów osobowych.


