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Prestiżowe wyróżnienie liderów w dziedzinie HR
Co składa się na sukces firmy? Dobry biznesplan? Nakłady finansowe? 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. 

O programie

 Celem programu Solidny Pra-
codawca Roku jest wyłonienie naj-
lepszych pracodawców w Polsce, 
szczególnie tych, którzy w swojej 
działalności promują najciekaw-
sze rozwiązania z zakresu HR, 
a przy tym dzielą się własnymi 
doświadczeniami na łamach ogól-
nopolskiej prasy. Program Solid-
ny Pracodawca Roku odbywa się 
w kilku równorzędnych kategoriach 
branżowych, regionalnych, oraz ka-
tegorii ogólnopolskiej. Kategorie 
regionalne przeznaczone są dla 
firm, których siedziby znajdują się 
w poszczególnych makroregionach, 
ta ostatnia dotyczy zaś przedsię-
biorstw, których oddziały lub filie 
obecne są na terenie całego kraju.

Weryfikacja

 Spośród tysięcy podmiotów go-
spodarczych działających na terenie 
całego kraju redakcja na podstawie 
zebranych przez siebie informa-
cji selekcjonuje przedsiębiorstwa, 
które mogą zawalczyć o tytuł So-
lidnego Pracodawcy Roku i znaleźć 
się w elitarnym gronie laureatów. 
Wyróżnieniem dla firm jest już sama 
nominacja, gdyż w dużej mierze jest 
ona wynikiem pozytywnych reko-
mendacji oraz opinii zaczerpniętych 
w lokalnym środowisku. Zdobycie 
tytułu to nie tylko prestiżowe wy-
różnienie, ale również możliwość 
zaprezentowania się na łamach 
ogólnopolskich mediów w ramach 
zdobytego tytułu.

Co wyróżnia nasz projekt 
spośród innych?

 Organizatorem programu Solid-
ny Pracodawca Roku jest redakcja 
pracująca nad związanymi z przed-

 Podczas uroczystości wyróż-
nione firmy otrzymały tablice pa-
miątkowe potwierdzające słuszność 
dotychczasowych działań z zakresu 
polityki personalnej. Nietuzinkowe 
miejsce, zacne grono laureatów oraz 
oprawa artystyczna sprawiły, iż uro-
czystość wywarła niezapomniane 
wrażenia na przybyłych gościach.

XVI edycja projektu

 Organizatorzy: „Rzecz o Biz-
nesie” oraz „Strony Rynku” po raz 
kolejny sukcesywnie realizują pro-
gram Solidny Pracodawca Roku, 
wspierając firmy, których polityka 
personalna jest na najwyższym 
poziomie. – Trwa XVI edycja, któ-
ra mam nadzieję przyniesie wiele 
pozytywnych zaskoczeń i nowości 
w zakresie HR. Co roku przekonuje-
my się o tym, że kultura organizacji 
pracy przedsiębiorstw zarówno tych 
z korzeniami i kapitałem polskim, jak 
również tych zagranicznych wciąż 
się rozwija i pnie coraz wyżej. Za-
dowalający jest fakt, iż coraz więcej 
pracodawców rozumie, że ludzie 
to fundament dobrze i efektywnie 
prosperującego biznesu – mówi Tina 
Dej, dyrektor programu Solidny 
Pracodawca Roku. Projekt wspiera 
przedsiębiorstwa, które pozwalają 
zatrudnionym osobom poprzez co-
dzienną pracę realizować zarówno 
swoje, jak i firmowe cele bizneso-
we. Podsumowując całe przedsię-
wzięcie, można śmiało przyznać, 
że rynek pracy w Polsce stale się 
rozwija. Coraz więcej firm rozumie 
znane wszystkim stwierdzenie, że 
pracownicy są najcenniejszym ka-
pitałem każdego przedsiębiorstwa. 
Dziś już wiemy, że aby osiągnąć suk-
ces w swojej branży, liczy się nie 
tylko dobry biznesplan i nakłady 
finansowe, ale przede wszystkim 
czynnik ludzki.

Czujesz się solidnym pracodawcą? 
Uważasz, że firma, w której pracujesz zasługuje na ten prestiżowy tytuł? 

Zgłoś się do nas! 

Kontakt: 
Tina Dej

Dyrektor Programu Solidny Pracodawca Roku
tel. (32) 413-07-31
kom. 736-343-470

e-mail: t.dej@rzeczobiznesie.eu 

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie: www.solidnypracodawca.pl

sięwzięciem tytułami prasowymi. 
W związku ze specyfiką pracy zespo-
łu, podstawą wstępnej weryfikacji 
przedsiębiorstw są standardowe 
działania dziennikarskie (m.in. zbie-
ranie informacji poprzez kontakt 
z instytucjami takimi jak powiatowe 
urzędy pracy, urzędy miast czy Pań-
stwowa Inspekcja Pracy). Wysoce 
cenimy również wsparcie, jakiego 
udzielają nam nasi patroni – Stowa-
rzyszenie Agencji Zatrudnienia oraz 
Stowarzyszenie Pracodawców RP.
 Wyróżnieniem dla firm jest 
już sama nominacja, gdyż w dużej 
mierze jest ona wynikiem pozy-
tywnych rekomendacji oraz opinii 
zaczerpniętych w lokalnym środo-
wisku przedsiębiorstw.
 Zdobycie tytułu to nie tylko pre-
stiżowe wyróżnienie, ale również 
możliwość zaprezentowania się 
na łamach ogólnopolskich mediów 
w ramach zdobytego tytułu.
 Współpracujemy z trzema naj-
większymi opiniotwórczymi dzien-
nikami w Polsce oraz telewizją.
 Część konkursowa nie podlega 
opłacie – firmy biorące udział w pro-
jekcie nie płacą za poszczególne eta-
py weryfikacji, abonament czy samą 
możliwość udziału w konkursie. Jeśli 
firma nie zdobędzie wyróżnienia, 
nie ponosi żadnych kosztów. Jedyna 
opłata obowiązująca to inwestycja 
w wizerunek firmy. 

Gala podsumowująca

 Gale programu Solidny Pra-
codawca Roku są od lat okazją do 
oficjalnego podsumowania kolej-
nych odsłon konkursu. W różnych 
sektorach, w których istotna jest 
branża, zasięg działalności oraz ilość 
zatrudnionych osób wyróżniono 55 
firm. Gala, stanowiąca uroczyste 
zwieńczenie edycji 2017, odbyła 
się w Teatrze Capitol w Warszawie. 
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Godła programów wspierają decyzje konsumentów!

Odpowiedź na te i szereg 
innych pytań przyniosły 
nam ogłoszone niedawno 

wyniki badań wykonanych przez 
instytut GFK Polonia, będący od-
działem jednej z największych firm 
badawczych na świecie. Wywiadów 
konsumenckich dokonano na za-
mówienie holdingu reklamowego 
AEGIS Media. 
 Pod uwagę wzięto preferencje 
3000 potencjalnych klientów z naj-
bardziej reprezentatywnego prze-
działu wiekowego 15-64 lat. Sposób 
badania, na który się zdecydowano, 
w terminologii profesjonalnej na-
zywa się CAPI (Computer Aided 
Personal Interview). Osobom nie-
związanym z branżą badawczą, czy 
reklamową ten skrót może niewiele 
mówić. W uproszczeniu, CAPI to 
metoda bezpośrednich wywiadów 
przeprowadzanych w domach re-

spondentów z udziałem komputera. 
Wyniki takich badań kodowane są 
w trakcie przeprowadzania wy-
wiadu, a dane z terenu przesyłane 
specjalnie zabezpieczonym łączem. 
 Podczas badań CAPI dotyczą-
cych rozpoznawalności godeł pro-
mocyjnych kierowano się kilkoma 
istotnymi kryteriami, wśród których 
były takie wytyczne jak: płeć bada-
nego, dochody, wykształcenie, czy 
aktywność zawodowa. Sprawdzono 
również, które z wielu obecnych 
na rynku godeł ma największy 
wpływ na wybór opatrzonych nimi  
produktów. 
 Przyznać trzeba, że wyniki oka-
zały się zadziwiająco jednoznaczne 
i wyraźnie wskazujące na... sku-
teczność godeł. Aż 26% badanych 
stwierdziło, iż medal (inaczej: godło 
promocyjne – przyp. aut.) zamiesz-
czony na opakowaniu w istotny 

Dokonując codziennych, mniejszych bądź większych, zakupów, niejednokrotnie 
zdarzyło nam się natknąć na godła obecne na opakowaniach wielu produktów. 
Obracając w ręku słoiczek z majonezem lub butelkę szamponu, kupując materiały 
budowlane, a nawet korzystając z poważnych usług biznesowych, niejednokrotnie 
zdarzyło nam się zatrzymać wzrok na charakterystycznym logotypie. 
Czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, co tak naprawdę niesie za sobą ów medal? 
Czy zapytaliśmy w myślach siebie samych, jaką korzyść odnosi producent 
decydujący się wziąć udział w konkursie popularnościowym, który prowadzi 
do przyznania takiego godła? Bo przecież nie chodzi o to, 
by etykieta z godłem promocyjnym po prostu ładnie wyglądała... 
No, być może jest to jeden z powodów szczycenia się godłem promocyjnym, 
jednak wierzymy, że tym najmniejszym.

sposób wpływa na wybór oznaczo-
nego nim produktu. Grupą, która 
najczęściej zwraca uwagę na godła 
promocyjne okazali się mieszkańcy 
dużych, ponadstutysięcznych miast.
 Zaintrygował nas fakt, że po 
raz kolejny panie okazały się bar-
dziej dociekliwe i spostrzegawcze. 
Z badań jasno wynika, że to właśnie 
kobiety przywiązują większą wagę 
do tego, co widnieje na opakowaniu 
produktu. W ten sposób dowiedzie-
liśmy się, że to właśnie one, nieco 
częściej niż mężczyźni, kierują się 
przy zakupach godłami promocyj-
nymi. Na dokonanie zakupu towaru 
oznaczonego godłem ma również 
wpływ zasobność portfela. Osoby 
o wyższych dochodach, dokonując 
zakupu, chętniej sugerują się gra-
ficzną informacją o zdobyciu przez 
daną markę konkretnego tytułu, na 
przykład Lauru Konsumenta. 

 Obecność godła przykuwa także 
uwagę osób wykształconych. Bada-
nie wykonane przez GFK Polonia 
pokazało nam, że ci, którzy ukończyli 
studia, nieco częściej zwracają uwa-
gę na obecność godeł promocyjnych 
przy logotypie wybieranej marki.
 Śledząc dalej wyniki badań, da 
się zauważyć, że obecność logoty-
pów konkursowych nie jest obojętna 
również osobom aktywnym zawo-
dowo. To one chętniej wybierają te 
marki, które znalazły uznanie rów-
nież wśród innych użytkowników.
 No dobrze, ale przecież godeł, 
którymi opatrzone są rozmaite pro-
dukty, jest kilka. Czy w takim razie 
wszystkie są tak samo miarodajne? 
Czy każde z nich znaczy dla konsu-
menta dokładnie to samo?
 Z badania GFK Polonia wynika, 
że aż 25% osób zwraca przy zaku-
pach uwagę na znaki promocyjne, 

z czego największym zaufaniem 
darzone są godła konkursów Teraz 
Polska oraz Laur Konsumenta.
 Skoro tak, to skupmy się na 
przykład na samym Laurze Konsu-
menta. Nie trzeba długo szukać, by 
dowiedzieć się, że aż 3 spośród 9 
najbardziej rozpoznawalnych godeł 
promocyjnych w Polsce związane 
są z programem Laur Konsumenta. 
Są to: Laur Klienta / Laur Konsu-
menta (w nomenklaturze programu 
panuje swoisty dualizm związany 
z charakterem konkretnych branż, 
w których medale są przyznawane), 
Top Marka oraz Odkrycie Roku.
 Czas w takim razie pochylić się 
nad każdym z tych godeł z osobna. 
Godła Top Marka oraz Odkrycie 
Roku w najmocniejszym stopniu 
trafiają do mieszkańców dużych 
miast. Ci, którzy wybierają pro-
dukty opatrzone godłem Top 

Marki, to najczęściej mężczyźni. 
Panów satysfakcjonuje najwyższe 
z możliwych odznaczeń, co wska-
zywać może na odwieczną samczą 
chęć współzawodnictwa, zdoby-
cia najwyższej wygranej. W tym 
przypadku takim konsumenckim 
świętym Graalem jest produkt 
najbardziej rekomendowany 
przez innych, marka nie opusz-
czająca podium w plebiscycie Laur 
Konsumenta, czyli Top Marka. 
Top Marka najbardziej przekonu-
je także osoby o nieco grubszym 
portfelu i wyższym wykształceniu. 
Panie okazują się za to zapalony-
mi odkrywcami. To one poszukują 
nowych rozwiązań i wykazują się 
chęcią zmiany dotychczasowych 
zwyczajów zakupowych. Dlatego 
właśnie godłem, które najbardziej 
skłania je do dokonania konkret-
nego wyboru jest Odkrycie Roku.
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Dziękujemy za wybór naszych makaronów.

www.rta-mediterranea.pl
pasta@mediter.com.pl

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 potrafią 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

Najlepsze polskie świeże jaja

Spółka powstała w 2003 roku. 
Posiada wdrożony system 
zarządzania bezpieczeń-

stwem żywności BRC opracowa-
ny przez Brytyjskie Konsorcjum 
Detalistów. Współpracuje z najlep-
szymi producentami jaj w Polsce, 
a fermy jej kooperantów są pod 
stałym nadzorem Powiatowego 
Lekarza Weterynarii i posiadają 
wdrożony system HACCP. 
 Zapewniając wysoką jakość 
jaj, szeroki wachlarz produktów 
i stosowanie innowacyjnych opa-
kowań o bogatej palecie kolorów, 
producent jest dobrym partnerem 
dla nowoczesnych kanałów dys-
trybucji. Świeżość jaj jest zawsze 
potwierdzona na opakowaniu 
wyraźnie widoczną datą. Jaja sor-
towane są na klasy wagowe, a na 
skorupce posiadają oznaczenie 
numeryczne zgodne z wymogami 
Unii Europejskiej.
 Polskie Fermy Grupa Produ-
centów Sp. z o.o. posiada w swej 
ofercie świeże jaja w następują-
cych kategoriach:
• JAJA BIO ORGANIC EKOLO-

GICZNE
• JAJA DLA ZDROWIA I URODY

Na unijnym rynku Polska jest w czołówce producentów i eksporterów jaj.
Jednym z największych przedstawicieli przedsiębiorstw zajmujących się hurtową i detaliczną 
sprzedażą świeżych jaj w Polsce są Polskie Fermy Grupa Producentów Sp. z o.o.

• JAJA Z CHOWU ALTERNATYW-
NEGO

• JAJA W OFERCIE FAMILIJNEJ 
• JAJA STANDARD 
• JAJA PROMOCYJNE 

 Segment JAJA BIO ORGANIC 
EKOLOGICZNE i JAJA DLA ZDRO-
WIA I URODY przeznaczony jest 
dla najbardziej wymagających 
konsumentów. W kategorii tej 
oferta obejmuje wysokiej jako-
ści specjały jajczarskie. Są wśród 
nich jaja od kur karmionych paszą 
w pełni naturalną, wyprodukowa-
ną wyłącznie z surowców pocho-
dzenia roślinnego, wzbogaconą 
w mieszankę podnoszącą zawar-
tość WNKT Omega 3 i witamin 
A&E , jaja z chowu ekologicznego 
oraz jaja od wyjątkowego gatunku 
kur – jaja od kur zielononóżek. 
W ten sposób producent spełnia 
oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających konsumentów.
 Portfolio jaj z kategorii CHOWU 
ALTERNATYWNEGO obejmuje 
jaja najwyższej jakości z chowu 
ściółkowego i od kur utrzymywa-
nych na wolnym wybiegu. Smaki 
dzieciństwa i smaki natury – to 
motto tej grupy produktowej.

 W segmencie STANDARD 
producent poleca jaja wiejskie 
w opakowaniach na 10 i 15 sztuk, 
jaja duże i superduże w opakowa-
niach na 6 sztuk. Wysoka jakość 
w konkurencyjnych cenach to 
motto przewodnie dostawcy.
 Oferta JAJ FAMILIJNYCH 
skierowana jest zarówno do ca-
łych rodzin, jak i dla smakoszy 
jaj. Posiadają one bogate walory 
smakowe przy utrzymaniu jakości 
na stałym wysokim poziomie. Naj-
wyższa jakość w przyjaznych ce-
nach to znak rozpoznawczy spółki.
 PROMOCJE to kategoria prze-
znaczona dla konsumentów, dla 
których cena jest najważniejszym 
czynnikiem wyboru. W tym seg-
mencie gwarancja najniższej ceny 
wzbogacona jest dodatkowo wy-
soką jakością produktu. 

Kurka Wolna

 Polskie Fermy Grupa Produ-
centów Sp. z o.o. są twórcą uni-
katowej marki produktu – Kurka 
Wolna. Tak nazywa się marka 
jajek z chowu na wolnym wybie-
gu. Jej twórcy postawili sobie za 

cel, by była to pierwsza wyrazista 
marka jajek na polskim rynku. 
Zabieg ten został wsparty m.in. 
poprzez założenie Kurce Wolnej 
indywidualnej strony interneto-
wej kurkawolna.pl. Jaja takich kur 
wyróżniają się na tle konkurencji 
smakiem oraz właściwościami 
zdrowotnymi. – Nie jest tajemnicą, 
że kury z wolnego wybiegu posia-
dają więcej przestrzeni, są lepiej 
odżywiane i nie są zestresowane 
– mówi Bartłomiej Chłodnicki, 
prezes zarządu Polskich Ferm 
Grupy Producentów Sp. z o.o.  
– Im lepsze warunki bytowania dla 
kury, tym lepsza jakość zniesionego 
jajka, co finalnie przekłada się na 
jego wartość odżywczą i lepszy 
smak – dodaje prezes Chłodnicki.
 Koncepcja marki wpisuje się 
w dominujący trend związany 
z ekologiczną żywnością i zdro-
wym sposobem życia. Kolorowe 
opakowanie jajek Kurki Wolnej 
przykuwa wzrok konsumenta 
charakterystyczną żółto-różo-
wą barwą, z widocznym śladem 
kurzych łapek, dzięki czemu bez 
problemu rozpozna produkt na 
sklepowej półce.
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Elavon po raz trzeci z tytułem 
Solidny Pracodawca Roku

Sport uczy nas, jak zespołowo 
osiągać najlepsze wyniki

Solidny Pracodawca 2018

Laureatami plebiscytu 
Solidny Pracodawca Roku, 
organizowanego przez 

„Rzecz o Biznesie”, są przedsię-
biorstwa, które promują najcie-
kawsze rozwiązania w dziedzinie 
HR. Kryteria, które poddawane 
były ocenie to m.in.: warunki 
pracy i terminowość wypłat, 
możliwość rozwoju zawodowego, 
w tym dostęp do profesjonalnych 
szkoleń, zewnętrzne i wewnętrz-
ne opinie o firmie, a także dyna-
mika zatrudnienia. 
 – Elavon został wyróżniony 
tytułem Solidnego Pracodawcy 
w roku 2016, 2017 oraz bieżą-
cym – 2018. To dla nas szczegól-
nie ważna nagroda, gdyż uczciwe 
i rzetelne podejście do pracowni-
ków jest podstawą naszej kultury 
organizacyjnej. Chcemy, aby nasi 
pracownicy mieli szansę zdobywać 
nowe umiejętności i spełniać się 
nie tylko w sferze zawodowej, ale 
również osobistej. Cieszymy się, 
że nasze starania są zauważalne 
– mówi Rafał Gołębiewski, dyrek-
tor zarządzający Elavon Polska.

Jak robią to liderzy?

 Pracownicy firmy Elavon za-
równo na stanowiskach specja-
listycznych, jak i managerskich 
mogą brać udział w specjalnych 
programach rozwojowych po-
zwalających na pogłębienie wie-
dzy i poszerzanie kompetencji. 
Np. program „Envision Elavon” 
skierowany jest do osób, które 
dopiero wkraczają w szeregi 
firmy, a dla osób stawiających 
pierwsze kroki w roli managera 

 – Czym charakteryzuje się 
idealny pracodawca? 
 – Wszyscy jesteśmy ludźmi 
i chcielibyśmy być traktowani 
z szacunkiem i po partnersku. 
To wydaje mi się najważniejsze 
jeśli chodzi o budowanie przy-
jaznego i angażującego środo-
wiska pracy. W Benefit Systems 
inspirujemy się pracą typową 
dla sportów zespołowych, gdzie 
partnerstwo, odpowiedzialność, 
wytrwałość oraz fair play są klu-
czowe w osiąganiu celu. Dbamy 
o to, żeby nasi pracownicy czuli 
się komfortowo w pracy i tworzy-
my środowisko otwarte na kre-
atywność i różnorodność. Mamy 
jasną politykę zatrudniania i roz-
woju, szeroki pakiet benefitów, 
zajęcia sportowe w biurze oraz 

 – Nagroda pokazuje również 
drogę, jaką w ciągu ostatnich lat 
przeszła firma FIEGE w zakresie 
rozwoju HR. W ciągu ostatnich 
dwóch lat zwiększyliśmy zatrud-
nienie w spółce ponad dwukrotnie. 
Z tego względu kwestia prawidłowej 
rekrutacji i działań employer bran-
dingu jest dla nas niezwykle ważna. 
Jesteśmy przekonani, że każdy sukces 
przedsiębiorstwa opiera się na zaan-
gażowaniu jego pracowników. Firma 
nie będzie sprawnie funkcjonować, 
jeżeli pracownicy nie będą czuć się 
jej częścią i nie będą czuć się w firmie 
dobrze, korzystając z dobrej atmosfe-
ry i zarazem kreując ją – mówi Piotr 
Kohmann, prezes zarządu FIEGE 
Sp. z o.o.
 FIEGE podejmuje działania ma-
jące na celu ciągłą poprawę jakości 
pracy w naszej spółce. Przepro-
wadzane cyklicznie pośród załogi 
badania pokazują, że wdrażane 
usprawnienia i pomysły znajdują 
odzwierciedlenie w rosnącej satys-
fakcji z pracy. 80 proc. pracowników 
jest z niej zadowolonych i poleci-
łoby pracę w FIEGE swoim znajo-
mym i członkom rodziny, a ponad 

Wiodący dostawca usług płatniczych – firma Elavon już trzeci rok z rzędu uzyskała tytuł 
Solidnego Pracodawcy Roku. Nagroda ta przyznawana jest firmom, które szczególnie 
wyróżniają się w kwestii polityki personalnej stosowanej wobec swoich pracowników.

Rozmowa z Izabelą 
Walczewską-Schneyder, 

członkiem zarządu Benefit 
Systems, spółki, która  

od kilku lat znajduje się 
w gronie laureatów konkursu 
Solidny Pracodawca Roku. 

przygotowano projekt „Step Into 
Leadership” oraz warsztaty z re-
krutacji i zarządzania wynikami.
 – Przykładamy dużą wagę 
do tego, aby osoby na kierowni-
czych stanowiskach rozwijały 
swoje kompetencje miękkie. Aby 
jak najlepiej porozumiewać się 
z pracownikami, oferujmy m.in. 
warsztaty z przeprowadzania 
trudnych rozmów. Jako firma ak-
tywnie włączamy się także w liczne 
inicjatywy z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Chce-
my zespołowo również działać 
na rzecz innych – dodaje Rafał  
Gołębiewski, dyrektor zarządzający 
Elavon Polska.

Przede wszystkim 
odpowiedzialne podejście 

 Elavon aktywnie angażuje 
się we wspieranie fundacji, akcji 
charytatywnych i programów 
ekologicznych. W ostatnim cza-
sie zrealizowano takie projekty 
jak np. „Big Brothers Big Sisters”, 
dzięki któremu pracownicy 
mieli szansę poznać inspirują-
ce osoby pomagające dzieciom 
i młodzieży z trudnych rodzin. 
Po spotkaniu trzech pracowników 
firmy zdecydowało się również 
zostać mentorami. Jeszcze więcej, 
bo aż 27 pracowników Elavon 
wzięło udział w biegu organizo-
wanym przez Wielką Orkiestrę  
Świątecznej Pomocy. Pieniądze 
ze zbiórki w całości zostały 
przekazane na zakup sprzętu dla 
chorych na cukrzycę. W ramach 
współpracy z fundacją Marzy-
cielska Poczta pracownicy firmy 

liczne inicjatywy angażujące pra-
cowników i ich bliskich. 
 – Oferują Państwo szereg 
atrakcyjnych benefitów pra-
codawcom, a jakie świadczenia 
zapewniacie swoim pracowni-
kom?
 – Przede wszystkim kartę 
MultiSport, bo sport to zdrowie. 
Jednak to nie wszystko, bo oprócz 
karty nasi pracownicy otrzymują 
również inne benefity, takie jak 
m.in. karta BenefitLunch czy do-
stęp do platformy MultiKafeteria, 
w ramach której każdy pracownik 
wybiera interesujące go świad-
czenia takie jak np. bilety do kina 
i teatru, pakiet medyczny czy też 
bony do sklepów. Mamy owoco-
we wtorki i krótszy czas pracy 
w piątki. To, co dla nas ważne, to 
możliwość stałego podnoszenia 
kompetencji i rozwój, dlatego 
zapewniamy dostęp do kursów 
językowych, szkolenia zewnętrz-
ne i wewnętrzne, a także specjal-
ne warsztaty, podczas których 
pracownicy dzielą się wiedzą 
i zdobytym doświadczeniem ze 
współpracownikami. 
 – Benefit Systems jest firmą 
odpowiedzialną społecznie. 
Jakie działania podejmujecie 
w tym zakresie? W jakim stop-
niu zaangażowani są w nie pra-
cownicy?
 – Naszym głównym celem są 
działania na rzecz aktywnego 
i zdrowego stylu życia, dlatego 
oprócz programu MultiSport 
w tym roku realizujemy pilo-
tażowy program aktywizują-
cy seniorów, a także Aktywne 
Szkoły MultiSport, które walczą 
z brakiem aktywności wśród 
nastolatków. W 2015 roku 
zainicjowaliśmy w firmie pro-

10 proc. kadry to osoby, które awan-
sowały w ramach struktur firmy.
 Wynagrodzenia odgrywają 
oczywiście kluczową rolę w kwe-
stii zainteresowania pracowników 
pracą, a następnie ich zatrzymania 
na dłuższy okres, niemniej jed-
nak niezwykle ważne są również 
świadczenia pozapłacowe, takie 
jak chociażby prywatna opieka 
medyczna, ubezpieczenie na życie, 
finansowanie posiłków, bilety do 
kina, czy darmowe owoce. Nie bez 
znaczenia pozostaje też umożli-
wienie pracownikom skorzystania 
z dowozu do miejsca pracy, a samo 
miejsce powinno być przyjazne, 
spełniać wszelkie wymogi socjalne 
i gwarantować bezpieczeństwo.
 – W FIEGE z powodzeniem działa 
program poleceń, który spełnia coraz 
większą rolę, a dzięki dobrym sło-
wom naszych pracowników mamy 
przyjemność zatrudniać kolejnych, 
którzy również z zadowoleniem po-
dejmują pracę i polecają ją swoim 
znajomym. Pracujemy także nad 
wizerunkiem firmy wśród uczniów 
i studentów, przeprowadzając liczne 
warsztaty i wykłady, popularyzując 

zorganizowali także wspólną ak-
cję pisania listów do ciężko cho-
rych dzieci. Elavon szczególną 
wagę przykłada do promowania 
ekologicznych rozwiązań w życiu 
i w biznesie. Polityka biurowa 
firmy reguluje wyłączanie oraz 
hibernację urządzeń elektronicz-
nych. Dodatkowo, każdego roku 
pracownicy firmy przyłączają się 
do zbiórki elektrośmieci w budyn-
ku Europlex.

Nagrody i wyróżnienia 

 Elavon wyróżnia się nie 
tylko pod względem prowa-
dzonej polityki personalnej. 
Marka jest również laureatem 
wielu prestiżowych nagród 
branżowych, takich jak np. tytuł  
eDukata 2018. W kategorii Nowy  
Produkt Zmieniający Rynek  
Płatności firma została nagro-
dzona za elektroniczny system 
rozliczania przejazdów komu-
nikacją miejską Open Payment 
System Łódź. W 2016 r. natomiast 
nagrodę eDukata otrzymał Rafał  
Gołębiewski, dyrektor zarządza-
jący Elavon Polska, który uznany 
został Osobowością Roku Świata  
Bezgotówkowego. Firma jest 
również aktywnym członkiem 
programu „Polska Bezgotówko-
wa”, którego celem jest popula-
ryzowanie płatności kartą wśród 
przedsiębiorców. 

gram zaangażowania społecz-
nego Dobry MultiUczynek, 
w ramach którego nasi pracow-
nicy pomagają potrzebującym. 
Dotychczas w programie uczest-
niczyło blisko 200 osób, które 
zrealizowały ponad 60 Dobrych 
MultiUczynków. Jesteśmy dumni 
z tego, że nasi pracownicy chcą 
pomagać innym, dlatego co roku 
ogłaszamy przynajmniej dwie 
tury programu. Dodatkowo, 
w te wakacje uruchomiliśmy 
na www.kartamultisport.pl spe-
cjalną grę dla naszych użytkow-
ników, którzy zbierając punkty 
m.in. za aktywność w obiektach 
sportowych, mogą przeznaczyć 
je na cel charytatywny, jakim są 
sportowe wyprawki dla dzieci 
z wybranych szkół w Polsce. 
 – Benefit Systems istnieje na 
rynku od 2001 roku. Co zmie-
niło się w Waszej firmie przez 
ten czas?
 – Wiele się zmieniło, jednak 
wartości – ważne dla nas od po-
czątku – pozostały niezmienne. 
Tu wszyscy, niezależnie od sta-
nowiska, jesteśmy ze sobą na 
ty, pomagamy sobie wzajemnie 
i wspieramy na co dzień. Głos 
pracowników jest bardzo ważny 
i jesteśmy otwarci na wszelkie 
sugestie z ich strony. Jednocze-
śnie pracujemy intensywnie 
nad produktem, który pomógł 
zaktywizować Polaków i wpły-
nął na poprawę ich zdrowia 
i samopoczucia. Jesteśmy dumni 
z tego, że nasi pracownicy z za-
angażowaniem i pasją rozwijają 
rozwiązanie, dzięki któremu aż 
milion osób w całym kraju może 
codziennie korzystać z bogatej 
oferty zajęć w obiektach spor-
towo-rekreacyjnych.

Praca w PVMP: innowacyjne 
projekty i szansa na rozwój

Perfetti Van Melle to jedna 
z największych firm na 
świecie z branży FMCG. 

W portfolio ma takie marki jak 
Mentos, Chupa Chups, Fruittella, 
Fisherman’s Friend czy The Belgian. 
W Polsce oddział firmy istnieje 
od 25 lat i zatrudnia ok. 130 osób. 
Kapituła doceniła PVMP za warun-
ki pracy i przestrzeganie zasad 
BHP, ale też za pomoc w rozwoju 
pracowników, systemy motywa-
cyjne i CSR. 
 – Podstawą sukcesu każ-
dej firmy jest praca w zgranym 
i zaangażowanym zespole, który 
dąży do wspólnego celu. Doskonale 
zdajemy sobie sprawę z tego, że 
teraz ważne są nie tylko warunki 
płacowe oferowane przez korpora-
cje, ale także dodatkowe benefity 
oraz atmosfera. Bardzo istotna 
jest chociażby jasna ścieżka karie-
ry i możliwość realnego awansu. 
Dlatego dokładamy starań, aby 
osoby, które związały z nami 
swoje zawodowe losy, czuły się 
docenione i wiedziały, że zauwa-
żamy ich dokonania. Oferujemy 
również szkolenia zewnętrzne 
i wewnętrzne, które pomagają 
doskonalić umiejętności – mówi 
Stephane Tikhomiroff, dyrektor 
generalny Perfetti Van Melle. 
 Pracownicy PVMP mogą też 
liczyć na dodatkowe bonusy, np. 
naukę języka angielskiego, pry-
watną opiekę medyczną, bony na 

Perfetti Van Melle Polska już po raz trzeci otrzymało tytuł Solidnego 
Pracodawcy Roku. –To dla nas ogromne wyróżnienie i kolejne potwierdzenie, 
że kariera w naszej grupie pomaga rozwijać swoje umiejętności.
Dajemy możliwość działania w kreatywnej atmosferze, przy innowacyjnych 
projektach. Zapewniamy też inne benefity, np. szkolenia i naukę języka
– mówi dyrektor generalny PVMP Stephane Tikhomiroff. 

FIEGE pracuje systematycznie nad kolejnymi projektami i wdrożeniami 
nowych operacji. Nieodłączną część tych działań stanowi strategia 
rekrutacyjna i wszelkie aktywności w zakresie employer branding. 
Z tego właśnie powodu tytuł Solidny Pracodawca 2018 stanowi 
dla spółki duże wyróżnienie i motywację do dalszych kolejnych kroków 
ukierunkowanych na rozwój pracowników i dobrą atmosferę pracy.

święta, czy samochody służbowe 
(w zależności od zajmowanego 
stanowiska). 
 – Integrujemy zespół także 
przez różne inicjatywy wolonta-
riackie. Wspieraliśmy zaprzyjaź-
niony dom dziecka, czy hospicjum 
potrzebujące remontu. Bierzemy 
udział w Poland Business Run, 
czyli biegu, z którego dochód jest 
przeznaczany na pomoc potrze-
bującym – opowiada Stephane 
Tikhomiroff. 
 PVMP regularnie zapewnia 
też pracownikom bazę wiedzy, 
która pomaga im usprawnić co-
dzienną pracę. – Spotykamy się 

na konferencjach, podczas któ-
rych podsumowujemy osiągnięcia 
i przedstawiamy plany – mówi 
Anna Warecka, Human Resources 
Director. – W czerwcu br. skoncen-
trowaliśmy się m.in. na omówieniu 
kompetencji, które pomagają bu-
dować zespół i wspierają realizację 
zadań. Dzięki temu wszyscy mieli 
szansę dokładnie zapoznać się 
z priorytetami firmy i dobrze je 
zrozumieć. 
 Anna Warecka dodaje, że nie 
zabrakło także czasu na wspólną 
zabawę. – Zawsze wykorzystujemy 
podobne okazje, aby jeszcze lepiej 
się poznać. W specjalnej strefie 
kibica oglądaliśmy mecz mundialu, 
graliśmy w piłkarzyki. Wszyscy 
otrzymali koszulki reprezentacji 
ze swoimi numerami. Następnego 
dnia przygotowaliśmy uczestnikom 
niespodziankę: muzyczne warsz-
taty prowadzone przez profesjo-
nalnego dyrygenta. 
 Zasady panujące w PVMP są 
doceniane przez pracowników. 
 – Cenię współpracę z PVMP za 
idee, działania społeczne, które są 
mi bliskie, za możliwości rozwoju 
osobistego, za ciekawe miejsce pra-
cy oraz ludzi, którzy w nim pracują 
– podkreśla Janusz Hełka, Senior 
Key Account Manager.
 – PVMP to miejsce, w którym 
każdy może być sobą, pracując na 
wspólny sukces – dodaje Natalia 
Marczuk, Area Sales Manager. 

tym samym FIEGE wśród najmłod-
szych adeptów logistyki – mówi 
Andrzej Wątrobiński, dyrektor HR 
w FIEGE Sp. z o.o.
 W spółce duży nacisk kładzie się 
również na cykliczną komunikację 
z pracownikami. Dobry kontakt 
z załogą daje gwarancję odpowied-
niej reakcji na ich potrzeby i wzrost 
zadowolenia z pracy. Pracownicy 
stanowią bezcenną wartość w pro-
cesie dynamicznego rozwoju spółki, 
który można obecnie zaobserwować. 
 – Dlatego tę nagrodę chciałbym 
zadedykować wszystkim pracowni-
kom FIEGE, bo to dzięki Wam stale 
się rozwijamy i pracujemy nad udo-
skonalaniem naszych aktywności 
i procesów. Jesteście dla nas istot-
nym źródłem sukcesów i gwarancją 
jakości, która już od dawna stanowi 
znak rozpoznawalności FIEGE na 
rynku – mówi Piotr Kohmann.
 Rok 2018 jest dla spółki rokiem 
szczególnym. Jubileusz dwudziesto-
lecia, który FIEGE obchodziło kilka 
miesięcy temu, stanowił dobry punkt 
wyjścia do następnych nowych pro-
jektów uruchomionych w bieżącym 
roku. Nowi klienci, otwarty kolejny 
oddział i obiecujące perspektywy 
na dalsze miesiące powodują, że 
nagroda Solidny Pracodawca Roku 
2018 w sposób szczególny wpisuje 
się w działalność spółki i jej podejście 
do biznesu. W chwili obecnej firma 
świadczy kompleksowe usługi logi-
styczne dla wielu branż w kilkunastu 
lokalizacjach w całej Polsce, a opera-
cje dla klientów prowadzone są na 
powierzchni prawie 400 000 mkw. 
nowoczesnych magazynów klasy A.
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 – Nagroda pokazuje również 
drogę, jaką w ciągu ostatnich lat 
przeszła firma FIEGE w zakre-
sie rozwoju HR. W ciągu ostat-
nich dwóch lat zwiększyliśmy 
zatrudnienie w Spółce ponad 
dwukrotnie. Z tego względu 
kwestia efektywnej rekrutacji 
i działań pro-pracowniczych jest 
dla nas niezwykle ważna. Jeste-
śmy przekonani, że każdy sukces 
przedsiębiorstwa opiera się na 
zaangażowaniu jego pracowni-
ków. Firma nie będzie sprawnie 
funkcjonować, jeżeli pracownicy 
nie będą czuć się jej częścią i nie 
będą czuć się w firmie dobrze, 

korzystając z dobrej atmosfery 
i zarazem kreując ją – mówi 
Piotr Kohmann, Prezes Zarządu 
Fiege Sp. z o.o.
 FIEGE podejmuje działania 
mające na celu ciągłą poprawę 
jakości pracy w firmie. Prze-
prowadzane cyklicznie pośród 
załogi badania pokazują, że 
wdrażane usprawnienia i po-
mysły znajdują odzwiercie-
dlenie w rosnącej satysfakcji 
z pracy. 80 % pracowników 
jest z niej zadowolonych i po-
leciłoby pracę w FIEGE swoim 
znajomym i członkom rodzi-
ny. Warto wspomnieć także, że 

FIEGE pracuje systematycznie nad kolejnymi projektami 
rozwojowymi i wdrożeniami nowych operacji. Nieodłączną część 
tych działań stanowi strategia rekrutacyjna i wszelkie aktywności  
w zakresie employer branding. Z tego właśnie powodu tytuł 
„Solidny Pracodawca Roku 2018” stanowi dla Spółki duże 
wyróżnienie i motywację do dalszych kolejnych kroków 
ukierunkowanych na rozwój pracowników i dobrą atmosferę pracy.

znaczna część kadry to osoby, 
które awansowały w ramach 
struktur firmy.
 Wynagrodzenia odgrywa-
ją oczywiście kluczową rolę 
w kwestii zainteresowania 
pracowników pracą, a następ-
nie ich zatrzymania na dłuższy 
okres, niemniej jednak niezwy-
kle ważne są również świad-
czenia pozapłacowe, takie jak 
chociażby prywatna opieka me-
dyczna, ubezpieczenie na życie, 
finansowanie posiłków, bilety 
do kina, czy darmowe owoce. 
Nie bez znaczenia pozostaje 
też umożliwienie pracowni-
kom skorzystania z dowozu do 
miejsca pracy, a samo miejsce 
powinno być przyjazne, speł-
niać wszelkie wymogi socjalne 
i gwarantować bezpieczeństwo.
 – W FIEGE z powodzeniem 
działa program poleceń, któ-
ry spełnia coraz większą rolę, 
a dzięki dobrym opiniom na-
szych pracowników, możemy 
zatrudniać kolejnych, którzy 
również z zadowoleniem po-
dejmują pracę i polecają ją 
swoim znajomym. Pracujemy 
także nad wizerunkiem firmy 
wśród uczniów i studentów, 

przeprowadzając liczne warsz-
taty i wykłady, popularyzując 
tym samym FIEGE wśród naj-
młodszych adeptów logistyki.” 
– mówi Andrzej Wątrobiński, 
Dyrektor HR w Fiege Sp. z o.o.
W Spółce duży nacisk kładzie 
się również na cykliczną komu-
nikację z pracownikami. Dobry 
kontakt z załogą daje gwaran-
cję odpowiedniej reakcji na ich 
potrzeby i wzrost zadowolenia 
z pracy. Pracownicy stanowią 
bezcenną wartość w procesie 
dynamicznego rozwoju Spółki, 
który można obecnie zaobser-
wować.

 – Dlatego tę nagrodę chciał-
bym zadedykować wszystkim 
pracownikom FIEGE, bo to dzięki 
Wam stale się rozwijamy i pra-
cujemy nad udoskonalaniem 
naszych aktywności i procesów. 
Jesteście dla nas istotnym źró-
dłem sukcesów i gwarancją jako-
ści, która już od dawna stanowi 
znak rozpoznawczy FIEGE na 
rynku – mówi Piotr Kohmann.
 Rok 2018 jest dla Spółki ro-
kiem szczególnym. Jubileusz 
dwudziestolecia, który FIEGE 
obchodziło kilka miesięcy temu 
stanowił dobry punkt wyjścia 
do następnych nowych projek-

tów uruchomionych w bieżącym 
roku. Nowi klienci, otwarty ko-
lejny oddział i obiecujące per-
spektywy na dalsze miesiące 
powodują, że nagroda „Solid-
ny Pracodawca Roku 2018” 
w sposób szczególny wpisuje 
się w działalność Spółki i jej 
podejście do biznesu. W chwili 
obecnej firma świadczy kom-
pleksowe usługi logistyczne 
dla wielu branż w kilkunastu 
lokalizacjach w całej Polsce, 
a operacje dla klientów prowa-
dzone są na powierzchni prawie 
400 000 mkw. nowoczesnych 
magazynów klasy A.

Andrzej Wątrobiński Dyrektor Personalny, Piotr Kohmann CEO, Rafał Witowski  Dyrektor Działu Finansowego,  
Krzysztof Kuczborski Dyrektor Operacyjny. 

Solidny Pracodawca Roku – Prestiżowe wyróżnienie HR
Co wyróżnia projekt 
spośród innych?

 Co składa się na sukces firmy? 
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 ludz-
ki. Projekt Solidny Pracodawca 

Roku powstał przede wszystkim 
po to, aby wyłonić, uhonorować 
oraz promować podmioty gospo-
darcze cechujące się wzorcową 
polityką personalną, która prze-
kłada się na wysoką jakość pro-
duktów i usług. Spośród tysięcy 
podmiotów gospodarczych dzia-
łających na terenie całego kraju 
selekcjonowane są te przedsię-
biorstwa, które mogą zawalczyć 
o tytuł Solidnego Pracodawcy 

Roku i znaleźć się w elitarnym 
gronie laureatów.
 Organizatorem programu  
Solidny Pracodawca Roku jest re-
dakcja „Stron Rynku” oraz „Rzecz 
o Biznesie”. W związku ze spe-
cyfiką pracy zespołu, podstawą 
wstępnej weryfikacji przedsię-
biorstw są standardowe działania 
dziennikarskie (m.in. zbieranie 
informacji poprzez kontakt z in-
stytucjami takimi jak powiatowe 

urzędy pracy, urzędy miast czy 
Państwowa Inspekcja Pracy). 
Wysoce cenione jest wsparcie, 
jakiego udzielają patroni projektu 
– SAZ, Business Centre Club oraz 
Stowarzyszenie Pracodawców RP. 
Wyróżnieniem dla firm jest już 
sama nominacja, gdyż w dużej 
mierze jest ona wynikiem po-
zytywnych rekomendacji oraz 
opinii zaczerpniętych w lokalnym 
środowisku przedsiębiorstw.

 Zdobycie tytułu to nie tylko 
prestiżowe wyróżnienie, ale rów-
nież możliwość zaprezentowania 
się na łamach ogólnopolskich 
mediów. Zwieńczeniem każdej 
z edycji projektu jest ogólno-
polska gala, na którą zaproszeni 
zostają wszyscy laureaci tytułu. 
Podczas uroczystości wyróżnione 
firmy otrzymują tablice pamiąt-
kowe potwierdzające słuszność 
dotychczasowych działań z za-

kresu polityki personalnej. Wy-
darzenie 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.


