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S T RO N Y  B I Z N E S U
PLUS

Możemy przenosić góry w myśl 
najważniejszych wartości

 – Jak wygląda specyfika Wa-
szej działalności na co dzień – 
w Polsce i na świecie?
	 –	Jesteśmy	firmą	rodzinną,	obec-
nie	jedną	z	największych	firm	farma-
ceutycznych	na	świecie,	działającą	
od	136	lat	na	ponad	130	rynkach.	
Naszą	misją	jest	opracowywanie	
przełomowych	terapii	w	zakresie	
ochrony	zdrowia	ludzi	i	zwierząt.	
Koncentrujemy	naszą	uwagę	szcze-
gólnie	na	tych	obszarach,	w	których	
nie	są	jeszcze	dostępne	opcje	tera-
peutyczne,	pozwalające	na	zadowa-
lającą	kontrolę	choroby.
	 Podstawą	naszego	działania	
są	ludzie,	którzy	mają	swój	wkład	
w	badania,	realizację	pomysłów,	
a	tym	samym	stały	rozwój	zarówno	
całego	zespołu,	jak	i	naszego	portfo-
lio.	I	mimo,	że	jako	firma	nie	mamy	
dużej	gamy	innowacyjnych	leków,	
to	jednak	te,	które	stworzyliśmy	są	
naprawdę	przełomowe.	Jesteśmy	
z	tego	dumni.
	 W	Polsce	prowadzimy	działal-
ność	już	od	ponad	30	lat,	zmieniając	
życie	polskich	pacjentów	i	nieustan-
nie	pracując	nad	udostępnianiem	im	
naszych	innowacyjnych	terapii.
 – Kierunek codziennej działal-
ności firmy wyznacza wizja – do 
nowych wartości poprzez innowa-
cje. Jaki jest ich cel i jak przełożyły 
się na jakość produktów czy funk-
cjonowanie przedsiębiorstwa?
	 –	Od	zawsze	jesteśmy	otwarci	
na	partnerstwo	i	zaangażowanie	
różnorodnych	ekspertów,	aby	wyko-
rzystując	dostępne	możliwości	ba-
dawcze	oraz	naukowe	przyspieszać	
osiągnięcie	kolejnych	przełomów	
medycznych.	Stale	inwestujemy	
w	działalność	badawczo-rozwojową.	
W	2020	roku	przeznaczyliśmy	na	
ten	cel	rekordową	w	historii	naszej	
firmy	kwotę	3,7	mld	euro	(18,9%	
przychodów	netto	ze	sprzedaży).	
Myślę,	że	to	pokazuje	jak	ten	obszar	
jest	dla	nas	ważny.	
	 Rok	2021	przyniósł	dotych-
czas	wiele	dobrego.	Boehringer 
Ingelheim,	jako	pierwsza	firma	
z	branży	farmaceutycznej,	rozpo-
czął	współpracę	z	Google	Quantum	
AI,	skupiającą	się	na	poszukiwaniu	
i	wdrażaniu	zastosowań	obliczeń	
kwantowych	w	badaniach	i	rozwoju	
nowych	molekuł.	To	jest	niewątpli-
wie	przyszłość	i	ma	stymulować	
nowe	odkrycia,	których	chcemy	
być	częścią.	

	 W	najbliższych	planach	mamy	
także	inwestycje	lokalne.	Niedaw-
no	ogłosiliśmy	otwarcie	nowego	
Centrum	Usług	Biznesowych,	któ-
re	swoją	siedzibę	będzie	miało	we	
Wrocławiu	i	w	przyszłości	będzie	
wsparciem	na	całą	Europę.	Wierzy-
my,	że	dynamicznie	rozwijające	się	
środowisko,	wysoko	wykwalifiko-
wani	kandydaci,	a	także	duży	poten-
cjał	innowacyjny	stworzą	na	Dolnym	
Śląsku,	oprócz	nowych	miejsc	pracy,	
także	wyjątkowe	możliwości	rozwo-
ju	całej	naszej	organizacji.	Jesteśmy	
bardzo	zadowoleni,	że	to	właśnie	
Polskę	wybrano	do	realizacji	tego	
długofalowego	projektu.	
 – W jakich kierunkach plano-
wany jest rozwój firmy i jakie są 
Państwa najważniejsze cele?
	 –	Nasz	główny	cel	to	odpowiadać	
na	potrzeby	pacjentów	i	tutaj	szcze-
gólnie	kilka	obszarów	jest	dla	nas	
kluczowych.	Po	pierwsze,	widzimy	
jak	dużą	grupę	stanowią	chorzy	z	cu-
krzycą	i	to	właśnie	im	chcielibyśmy	
zaoferować	lepszą	opiekę	i	pomóc	
w	dobrym	kontrolowaniu	choroby.	
Jesteśmy	zaangażowani	w	lecze-
nie	cukrzycy,	przede	wszystkim	
w	kontekście	przedłużania	życia	
chorych	poprzez	obniżanie	ryzyka	
wystąpienia	powikłań	sercowo-na-
czyniowych.	Cukrzyca	w	ostatnich	
latach	stała	się	globalną	chorobą	cy-
wilizacyjną,	bardzo	ściśle	powiązaną	
ze	stylem	życia	i	możemy	spodzie-
wać	się	wzrostu	liczby	pacjentów	
z	tym	schorzeniem.	Diabetologia	
będzie	niewątpliwie	wyzwaniem	
na	kolejne	lata.	
	 Zależy	nam	także	na	możliwości	
zaproponowania	nowych	opcji	te-
rapeutycznych	dla	osób	cierpiących	
na	niewydolność	serca.	W	Polsce	
jest	ogromna	grupa	takich	chorych,	
którzy	mogliby	skorzystać	z	inno-
wacyjnego	leczenia.	
	 Innym,	równie	ważnym	obsza-
rem,	w	którym	działamy	już	od	kilku	
lat	i	niewątpliwie	skala	ta	będzie	się	
w	najbliższym	czasie	powiększać,	są	
choroby	śródmiąższowe	płuc.	W	du-
żej	mierze	mamy	tu	do	czynienia	
z	chorobami	rzadkimi	m.in.	takimi	
jak	idiopatyczne	włóknienie	płuc	
czy	śródmiąższowa	choroba	płuc	
związana	z	twardziną	układową,	
które	często	są	nieuleczalne,	bardzo	
uciążliwe	i	utrudniają	codzienne	
funkcjonowanie	chorych.	Wierzy-
my,	że	nowoczesne	terapie,	które	

oferujemy,	będą	nową	szansą	dla	
wielu	chorych	i	poprawią	znacząco	
jakość	ich	życia.	
	 To	nasze	główne	cele	i	kierunki	
działania	w	kolejnych	latach.
 – Co wyróżnia Państwa firmę 
na tle innych podmiotów o po-
dobnym profilu działalności? 
	 –	Myślę,	że	jednym	z	takich	
elementów	są	nasi	pracownicy.	
Nieustannie	dbamy	o	ich	wszech-
stronny	rozwój	zawodowy	i	staramy	
się	stworzyć	im	warunki	umożli-
wiające	zachowanie	równowagi	
między	życiem	zawodowym	i	pry-
watnym.	Potwierdzeniem	takiego	
podejścia	są	niewątpliwie	certyfi-
katy	Top	Employer,	które	w	2021	
roku	zostały	nam	przyznane	już	po	
raz	siódmy	w	Polsce,	po	raz	drugi	
w	Europie,	a	także	po	raz	pierwszy	
globalnie	i	tym	samym	znaleźliśmy	
się	w	gronie	zaledwie	16	firm	na	
całym	świecie,	które	otrzymały	taką	
nagrodę.	To	dla	nas	duże	wyróżnie-
nie	i	motywacja	do	dalszej	pracy	
i	stałego	rozwoju.	
	 Oprócz	opracowywania	 in-
nowacyjnych	terapii,	niezwykle	
ważna	jest	dla	nas	także	edukacja	
społeczeństwa	w	zakresie	zdro-
wia	–	prowadzimy	takie	działania	
w	Polsce	już	od	wielu	lat.	Są	to	trzy	
duże	kampanie	edukacyjne:	„Dłuż-
sze	życie	z	cukrzycą”,	„Płuca	Polski”	
i	„Stop	udarom”.	Promujemy	zdro-
we	nawyki	żywieniowe,	aktywność	
fizyczną,	podkreślamy	ważną	rolę	
wykonywania	regularnych	badań	
w	celu	wczesnego	rozpoznania	cho-
roby	i	szybkiego	podjęcia	terapii.	
Zależy	nam,	aby	każdy	z	nas	był	
świadomy,	że	ma	duży	wpływ	na	
swoje	życie	i	zdrowie	i	aby	wziął	
za	nie	odpowiedzialność.
 – Otrzymaliście Państwo 
certyfikat złoty Laur Klienta 
2021 w kategorii „Ekologiczne 
strategie w biznesie/przemy-
śle”. Czy mógłby Pan przybliżyć, 
na czym polega polityka firmy 
Boehringer Ingelheim w kwe-
stiach zrównoważonego rozwoju 
oraz działań proekologicznych?
	 –	Jako	firma	rodzinna	wierzy-
my,	że	każde	pokolenie	ma	swój	
wkład	w	kształtowanie	świata,	
a	zrównoważony	rozwój	oraz	za-
angażowanie	w	kwestie	społeczne	
i	środowiskowe	od	zawsze	stano-
wią	integralny	element	naszego	
wielopokoleniowego	podejścia	

i	dziedzictwa.	Chcemy	zostawić	po	
sobie	ślad	i	dlatego	stworzyliśmy	
strategię	„Zrównoważony	rozwój	
–	dla	pokoleń”.	Dzięki	niej	planuje-
my	rozwijać	działalność	w	zgodzie	
z	realiami	naszych	czasów,	osadza-
jąc	aktywności	na	trzech	głównych	
filarach,	takich	jak:	Zdrowie,	czyli	
dbałość	o	zdrowie	ludzi	i	zwierząt,	
Potencjał	społeczny	oznaczający	
dbałość	o	funkcjonowanie	społecz-
ności	i	żyjących	w	nich	ludzi,	a	także	
Ekologię	–	troskę	o	dobrą	kondycję	
naszej	planety.	
	 Przechodząc	może	bardziej	do	
konkretnych	przykładów	-	stale	
pracujemy	nad	znacznym	zmniej-
szeniem	całkowitej	emisji	gazów	
cieplarnianych,	wykorzystując	
energię	odnawialną	i	zmniejszając	
zużycie	energii	w	ogóle,	wdrażamy	
programy	gospodarki	wodnej	we	
wszystkich	naszych	lokalizacjach	
narażonych	na	ryzyko	związane	
z	wodą,	ograniczamy	obecność	
farmaceutyków	w	ściekach	z	pro-
dukcji,	uwzględniamy	zasady	go-
spodarki	o	obiegu	zamkniętym	we	
wszystkich	przyszłych	opracowa-
niach	produktów,	stosując	proce-
sy	ekoprojektu	i	zielonej	chemii.	
Część	z	tych	rozwiązań	już	działa	
i	będziemy	chcieli	je	utrzymać	lub	
wzmocnić,	natomiast	w	innych	
będziemy	poszerzać	horyzonty	
i	podążać	nowymi	ścieżkami.	Aby	
promować	postawy,	zachowania	
i	nawyki	proekologiczne	w	naszej	
firmie,	wspieramy	różnorodne	wy-
darzenia	i	szkolenia	w	lokalnych	
oddziałach	firmy.	Co	najważniej-
sze,	zależy	nam,	aby	takie	zrów-
noważone	podejście	zakotwiczyć	
wśród	naszych	pracowników	po-
przez	konkretne	działania	jak	np.	
eliminacja	jednorazowych	plastiko-
wych	materiałów	eksploatacyjnych,	
dążenie	do	bardziej	ekologicznych	
spotkań,	wybór	lokalizacji	na	nasze	
biura	w	budynkach,	które	spełniają	
wymogi	certyfikatów	zrównoważo-
nego	budownictwa,	czy	zachęcając	
do	wolontariatu	na	rzecz	projektów	
związanych	z	ochroną	środowiska.	
Głęboko	wierzymy,	że	tworzenie	
świadomości	ekologicznej	w	pracy	
może	przyczynić	się	do	ochrony	
środowiska	również	na	gruncie	pry-
watnym.	Tym	samym	każdy	z	nas	
może	zrobić	coś	dobrego	dla	naszej	
planety,	dla	przyszłych	pokoleń.
 – Dziękuję za rozmowę.

Grupa	Boehringer	Ingelheim	jest	jedną	z	20	wiodących	firm	farmaceutycznych	na	świecie.	Działa	globalnie	
na	ponad	130	rynkach	i	zatrudnia	blisko	52	000	pracowników.	Prowadzi	prace	badawczo-rozwojowe,	pro-
dukcję	i	sprzedaż	innowacyjnych	produktów	leczniczych	o	wysokiej	wartości	terapeutycznej,	przeznaczonych	
do	stosowania	w	medycynie	i	weterynarii.	Firma,	założona	w	roku	1885	pozostaje	nieprzerwanie	własnością	
rodziny	Boehringer,	a	jej	centrala	zlokalizowana	jest	w	Ingelheim	w	Niemczech.

Głównym	elementem	kultury	Boehringer	Ingelheim	jest	zobowiązanie	do	działań	zgodnych	z	zasadami	odpo-
wiedzialności	społecznej.	Trwałym	fundamentem	działalności	firmy	jest	zaangażowanie	w	projekty	społeczne,	
jakim	jest	np.	globalny	projekt	Making	More	Health,	opieka	nad	pracownikami	i	ich	rodzinami	oraz	zapew-
nianie	wszystkim	pracownikom	równych	szans.	Współpraca	i	wzajemny	szacunek	oraz	ochrona	środowiska	
i	zrównoważony	rozwój	stanowią	nieodłączną	część	wszystkich	przedsięwzięć	firmy	Boehringer	Ingelheim.

Rodzinna firma farmaceutyczna Boehringer 
Ingelheim wierzy , że każde pokolenie ma swój 
wkład w kształtowanie świata, dlatego zwraca 
szczególną uwagę na kwestie zrównoważonego 
rozwoju i wspierania lokalnych społeczności. 
Odpowiedzialność społeczna jest integralną 
częścią kultury korporacyjnej. Działania 
przedsiębiorstwa są inicjowane przez jednostki 
skupiające się na potrzebach lokalnych 
społeczności, pacjentów, wspólnot sąsiedzkich, 
terytoriów w poszczególnych krajach. 
Ekologiczne strategie w biznesie stosowane 
w Boehringer Ingelheim zostały nagrodzone 
w ogólnopolskim plebiscycie złotym 
Laurem Klienta 2021.

Rozmowa z Michalem Cuha, Dyrektorem 
Generalnym Boehringer Ingelheim Polska
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Firma AQ Wiring Systems Sp. z o.o. ponownie otrzymała tytuł Solidny 
Pracodawca Roku. Kapituła konkursowa doceniła nas między innymi 
za rzetelne przestrzeganie prawa pracy, warunki socjalne, programy 
HR-owe, terminowość regulowania zobowiązań, politykę personalną 
nastawioną na rozwój pracowników oraz działania prospołeczne.

	 AQ	Wiring	Systems	Sp.	z	o.o.	
jest	częścią	szwedzkiego	koncernu	
o	globalnym	zasięgu	–	AQ	Group 
i	należy	do	grona	światowych	
liderów	w	dziedzinie	produkcji	
wiązek	elektrycznych	i	modułów	
elektromechanicznych.	
	 Obszar	 biznesowy	 Grupy	
AQ	wykorzystujący	przewody	
elektryczne	posiada	zakłady	pro-
dukcyjne	w	7	krajach:	w	Polsce,	
Meksyku,	Chinach,	Indiach,	na	
Litwie,	w	Kanadzie,	w	Stanach	
Zjednoczonych	i	dostarcza	swe	
produkty	do	wymagających	klien-
tów	z	sektora	samochodowego,	
kolejowego,	oraz	producentów	
silników	na	całym	świecie.
	 Jesteśmy	dumni	ze	współpra-
cy	z	najbardziej	renomowanymi	
firmami	na	świecie,	takimi	jak:	
Volvo,	Bombardier,	Deutz,	Atlas	
Copco	czy	też	ABB.	
	 Zadowolenie	klientów	oraz	
ciągłe	doskonalenie	metod	pro-
dukcji	to	główne	cele	AQ	Wiring	
Systems,	którą	w	tym	zakresie	
wspiera	 system	 zarządzania	

Solidny 
pracodawca, 
niezawodny 
partner

jakością.	Nasza	firma	posiada	
niezbędne	dla	swojego	obszaru	
działania	certyfikaty:	ISO	9001,	
14001,	IATF	16949	oraz	ISO/
TS	22163.

	 Z	dumą	realizujemy	Wartości	
Podstawowe	AQ:
•	 Koncentracja	na	kliencie,	
•	 Prostota,
•	 Przedsiębiorczość	w	biznesie,	
•	 Odwaga	i	szacunek,
•	 Efektywność	kosztowa.
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Ty też możesz zrobić coś dla siebie
Na zrobienie czegoś 
dla siebie większość 
z nas nie ma siły 
lub czasu. Często 
odkładamy to na 
później. Warto jednak 
pamiętać o dbaniu 
o swoje zdrowie,  
bo zgodnie ze starą 
maksymą „lepiej 
zapobiegać niż leczyć”.

	 Niezdrowy	 tryb	 życia,	 die-
ta	bogata	w	tłuszcze	nasycone,	
używki	i	brak	ruchu	są	czynnikami	
pogarszającymi	naszą	kondycję	
i	zwiększającymi	ryzyko	chorób	
układu	sercowo-naczyniowego	 
i	ich	powikłań,	w	tym	zawału	serca	
i	udaru	mózgu.	Choroby	układu	
sercowo-naczyniowego	zabijają	
każdego	roku	>	4	miliony	osób	

w	Europie.	Ryzyko	poważnych	
zdarzeń	sercowo-naczyniowych	
zwiększają	m.in.:	palenie	papie-
rosów,	 nadciśnienie	 tętnicze,	
zwiększone	stężenie	cholesterolu	 
i	triglicerydów	we	krwi,	zaburzenia	
metabolizmu	glukozy,	nadwaga	
i	otyłość,	nieprawidłowe	odżywia-
nie,	nadmierne	spożycie	alkoholu,	
mała	aktywność	fizyczna	czy	stres.	
Są	to	na	szczęście	czynniki	mody-
fikowalne.	Zmieniając	je	możemy	
zmniejszyć	ryzyko	wystąpienia	
zawału	serca	czy	udaru	niedo-
krwiennego.

Dlaczego 
hipercholesterolemia jest 
niebezpieczna?

	 Zarówno	zawał	serca,	jak	i	udar	
niedokrwienny	powstają	w	wyniku	
zatkania	tętnicy	doprowadzającej	
krew	do	pewnej	części	narządu.	
Najczęstszą	przyczyną	zatkania	

Jakie zmiany stylu życia najskuteczniej wpływają na utrzymanie 
prawidłowego stężenia cholesterolu?

Z	danych	potwierdzonych	badaniami	naukowymi	wynika,	że	najskuteczniej	
na	poprawę	profilu	lipidowego	wpływają:

•	 zmniejszenie	spożycia	tłuszczów	trans
•	 zmniejszenie	spożycia	tłuszczów	nasyconych
•	 zmniejszenie	nadmiernej	masy	ciała
•	 zmniejszenie	spożycia	alkoholu
•	 zmniejszenie	łącznego	spożycia	węglowodanów
•	 zmniejszenie	spożycia	mono-	i	disacharydów
•	 zwiększenie	spożycia	błonnika
•	 spożywanie	żywności	funkcjonalnej	wzbogaconej	fitosterolami
•	 stosowanie	suplementów	zawierających	czerwony	fermentowany	ryż
•	 stosowanie	suplementów	zawierających	wielonienasycone	tłuszcze	

z	grupy	omega-3
•	 zwiększenie	aktywności	fizycznej	–	niewielkie	zmniejszenie	masy	ciała	

i	systematyczny	wysiłek	fizyczny	o	umiarkowanej	intensywności	przez	
co	najmniej	30	minut	dziennie	są	bardzo	skuteczne	pod	względem 
poprawy	w	zakresie	wszystkich	czynników	ryzyka	sercowo-
naczyniowego.	

tętnicy	jest	blaszka	miażdżycowa,	
która	powstaje	z	gromadzących	
się	w	ścianie	naczyń	złogów	cho-
lesterolu.	Cholesterol	to	związek	
zaliczany	do	lipidów.	Pełni	w	or-
ganizmie	wiele	ważnych	funkcji.	
Jest	niezbędny	do	wytwarzania	
hormonów	płciowych,	nadnerczo-
wych,	witaminy	D3	oraz	kwasów	
żółciowych.	Jest	składnikiem	błon	
komórkowych	wszystkich	komó-
rek.	Nadmiar	cholesterolu	jest	
jednak	szkodliwy.	Podwyższone	
stężenie	tzw.	„złego	cholesterolu”	
–	cholesterolu	LDL	przyspiesza	po-
wstawanie	blaszek	miażdżycowych.	
Szacuje	się,	że	w	Polsce	hipercho-
lesterolemia	może	dotyczyć	nawet	
70,4%	mężczyzn	i	64,3%	kobiet.	
Jest	to	z	całą	pewnością	najszerzej	
rozpowszechniony	czynnik	ryzyka	
sercowo-naczyniowego,	którego	
leczenie,	 pomimo	 znaczącego	
rozwoju	metod	farmakoterapii,	
w	dalszym	ciągu	pozostaje	nie-
wystarczające.	

Modyfikacja stylu życia 
w celu obniżenia stężenia 
cholesterolu

	 Aby	skutecznie	dbać	o	pra-
widłowe	stężenie	cholesterolu,	
należy:	właściwie	się	odżywiać, 
a	w	przypadku	nadwagi	czy	otyłości	
–	zmniejszyć	masę	ciała,	zaprze-
stać	palenia	i	ograniczyć	spożycie	
alkoholu.	Bardzo	ważne	jest	także	
zwiększenie	aktywności	fizycz-
nej	–	pomaga	zmniejszyć	stężenie	
triglicerydów	i	zwiększyć	stężenie	
cholesterolu	HDL	–	tzw.	„dobrego	
cholesterolu”,	który	odpowiada	za	
transport	cholesterolu	z	tkanek	ob-
wodowych	do	wątroby,	gdzie	jest	
metabolizowany	i	wydalany	z	żółcią.
	 Jeżeli	zmiany	stylu	życia	okażą	
się	niewystarczające,	warto	się-
gnąć	po	żywność	funkcjonalną	–	
suplementy	diety,	które	zawierają	
substancje	wspierające	utrzymanie	
prawidłowego	stężenia	cholesterolu	

(z	monakoliną	–	czerwonym	sfer-
mentowanym	ryżem,	z	fitosterolami	
roślinnymi	czy	błonnikiem).	Zawsze	
istotna	jest	konsultacja	lekarska	
–	specjalista	zwróci	uwagę	na	ko-
nieczne	zmiany	stylu	życia,	a	jeśli	
zaistnieje	taka	potrzeba,	to	zaleci	
także	indywidualnie	dobrane	leki.

Monakolina K – pomost 
między prozdrowotną 
modyfikacją diety 
a farmakoterapią 
hipercholesterolemii

	 W	Chinach	już	od	stuleci	ceniono	
właściwości	czerwonego	sfermen-
towanego	ryżu,	używając	go	jako	
wzmacniacza	smaku.	Dziś	pozy-
skiwana	jest	z	niego	monakolina	K	
–	naturalna	statyna.	Wykazano,	że	
preparaty	monakoliny	K	w	dzien-
nej	dawce	ok.	10	mg	mają	wpływ	
na	stężenie	cholesterolu	LDL.	Taka	
dawka	pozwala	na	redukcję	stę-

żenia	cholesterolu	LDL	o	10-20%	
w	stosunku	do	wartości	wyjściowej.	
Istnieje	więc	związek	przyczyno-
wo-skutkowy	między	spożyciem	
monakoliny	K	z	czerwonego	fer-
mentowanego	ryżu	a	utrzymaniem	
prawidłowego	stężenia	cholesterolu	
LDL	we	krwi.
	 Monakolina	K	stanowi	pomost	
między	leczeniem	behawioralnym,	
czyli	zmianą	stylu	życia,	a	farmako-
terapią.	
	 U	kogo	warto	suplementować	
monakolinę	K?
	 –	gdy	brak	jest	potrzeby	agre-
sywnego	leczenia	hipolipemizu-
jącego,	a	jednocześnie	leczenie	
behawioralne	nie	przynosi	spo-
dziewanego	rezultatu,	
	 –	przy	umiarkowanej	hiper-
cholesterolemii	(cholesterol	LDL	
+20-30%),	w	grupie	małego	lub	
umiarkowanego	ryzyka	sercowo-
-naczyniowego	(kiedy	zgodnie	
z	wytycznymi	nie	ma	jeszcze	ko-
nieczności	włączania	leków).

Dlaczego warto wybrać suplement diety LipiForma plus?

Kompozycja	składników,	których	zintegrowane	działanie	prozdrowotne	
wpływa	na	układ	sercowo-naczyniowy:
Monakolina K 10 mg
Fitostatyna	otrzymana	ze	standaryzowanego	ekstraktu	z	czerwonych	
drożdży	(Monascus	purpureus)	z	ryżu,	przyczynia	się	do	utrzymania	
prawidłowego	stężenia	cholesterolu	we	krwi.
Witaminy z grupy B (B6, B12)
Biorą	udział	w	prawidłowym	metabolizmie	homocysteiny.	Ponadto	
przyczyniają	się	do	utrzymania	prawidłowego	metabolizmu	energetycznego.
Kwas foliowy
Bierze	udział	w	prawidłowym	metabolizmie	homocysteiny.
Chrom
Pomaga	w	utrzymaniu	prawidłowego	metabolizmu	glukozy	oraz	
makroskładników	odżywczych.
Dodatkowo	zawiera	Koenzym Q10.

Stosowanie:
Suplement	diety	LipiForma	plus	jest	przeznaczony	dla	osób	dbających	o	
prawidłowe	stężenie	cholesterolu	we	krwi.
Korzystne	działanie	występuje	po	spożyciu	1	kapsułki	(10	mg	monakoliny	K	
z	czerwonych	drożdży	z	ryżu)	dziennie,	najlepiej	wieczorem,	podczas	posiłku	
lub	tuż	po	jedzeniu.
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Solidny biznes tworzą solidni 
ludzie i to już od 30 lat

Naszym celem
jest rozwój 

Światowy gigant technologii obróbki cieplnej metali – SECO/WARWICK – po raz drugi otrzymał tytuł Solidnego 
Pracodawcy Roku. Nagrodę tę otrzymują najlepsi pracodawcy w Polsce. W przypadku świebodzińskiej firmy 
klucz do sukcesu tkwi w dobrze sformułowanej i konsekwentnie realizowanej już od trzydziestu lat strategii 
rozwoju. SECO/WARWICK otrzymał nagrodę w roku, w którym świętuje swoje trzydzieste urodziny. W 1991 
roku grupa inżynierów stworzyła firmę, która dziś produkuje ultranowoczesne piece do obróbki cieplnej metali, 
obecne w 70 krajach świata. W przyjętej niedawno strategii zapowiedziała wzrost rentowności netto do poziomu 
4 proc. w 2022 r., utrzymanie nakładów inwestycyjnych na poziomie 11 mln zł rocznie oraz powołanie Zakładu 
Wdrażania Nowych Technologii – który będzie odpowiadać za komercjalizację nowych rozwiązań.

Panująca pandemia wymusiła liczne zmiany 
w sposobach zarządzania przedsiębiorstwami. 
Laureaci projektu Solidny Pracodawca Roku wielokrotnie 
udowadniali, że proces adaptacji do tych zmian może 
przynieść wiele ciekawych spostrzeżeń. Wartym 
uwagi jest podejście ADM Wild Polska Sp. z o.o., która 
za swe osiągnięcia po raz kolejny została wyróżniona 
tytułem Solidny Pracodawca Warmii i Mazur.  

	 Notowany	na	warszawskiej	
Giełdzie	Papierów	Wartościowych	
świebodziński	SECO/WARWICK	to	
dziś	synonim	jakości,	niezawodno-
ści	i	innowacyjności.	Nikt	30	lat	
temu	nie	przypuszczał,	że	w	Polsce	
zabije	serce	przedsiębiorstwa,	któ-
re	dziś	globalnie	zatrudnia	ponad	
700	osób	w	9	spółkach	zlokalizo-
wanych	m.in.	w	Stanach	Zjedno-
czonych,	Chinach	czy	Indiach.

SECO/WARWICK – solidny 
pracodawca od trzydziestu lat 

	 Kapituła	konkursowa	Solidny	
Pracodawca	Roku	przyznając	na-
grodę	ocenia	m.in.	warunki	pracy,	
perspektywy	ścieżki	kariery,	szko-
lenia	pracownika,	czy	pomoc	w	jego	
osobistym	rozwoju.	To	i	szereg	in-
nych	kryteriów	składa	się	na	tytuł,	
którym	mogą	poszczycić	się	tylko	
najlepsi	pracodawcy	w	Polsce.
 – Tytuł Solidnego Pracodawcy 
Roku jest dla nas ważnym wyróżnie-
niem. Szczególnie, że otrzymujemy 
go w roku, który był ogromnym 

wyzwaniem dla wszystkich praco-
dawców na świecie. Bycie solidnym 
w tym niepewnym czasie wyma-
gało poświęceń, stąd śmiało mogę 
powiedzieć, że jesteśmy tacy, dzięki 
zaangażowaniu i oddaniu całego 
zespołu. Tytuł Solidny Pracodawca 
Roku, to nasza wspólna nagroda, 
a od zawsze postawa i zobowiąza-
nie, nie zaś laurka czy wyróżnienie 
–	mówi	Sławomir	Woźniak,	Prezes	
Zarządu	Grupy	SECO	/WARWICK.

Największy kapitał stanowią 
ludzie

	 Na	sukces	firmy	pracuje	ponad	
700	osób,	z	czego	blisko	połowa	
w	Polsce,	i	z	czego	60%	to	inży-
nierowie	specjaliści.	Wiele	z	nich	
to	osoby,	które	razem	z	polskim	
SECO/WARWICK	będą	świętować	
30-lecie	pracy	zawodowej.	Wśród	
tych	liczących	czas	pracy	w	SECO/
WARWICK	jest	prezes	firmy	Sławo-
mir	Woźniak,	który	z	firmą	związał	
się	w	1994	roku	zaczynając	od	prak-
tyk	uczniowskich.

 – SECO/WARWICK to firma 
globalna, ale przede wszystkim ro-
dzinna. To miejsce, w którym często 
pracują dwa, a nawet trzy pokole-
nia osób. Są wśród nas tacy, którzy 
tworzyli firmę 30 lat temu, są i tacy 
którzy korzeniami sięgają jeszcze 
Eltermy, czyli są na firmowym po-
kładzie 40 czy 50 lat. To sprawia, że 
wszyscy czujemy się odpowiedzialni 
za to niezwykłe przedsięwzięcie, 
które powstawało w czasach, kiedy 
w Polsce wysłano pierwszego maila. 
Tym bardziej cieszy nas tegoroczny 
tytuł Solidny Pracodawca Roku – 
puentuje	S.	Woźniak.	
 – W ramach świętowania 30-le-
cia poprosiliśmy pracowników, by 
podali przymiotniki, z którymi 
kojarzy im się firma. Najczęściej 
pojawiały się hasła: globalna, 
innnowacyjna, niezawodna, pra-
cowita czy rodzinna. Spółka jest 
firmą rodzinną nie tylko z uwagi 
na wciąż pracujących założycieli, 
włączenie w pracę ich rodzin, ale 
także dlatego, że od lat pracują 
w niej kolejne rodowe pokolenia 
pracowników. Tego ducha wspól-
noty czuć i widać w zespołowych 
działaniach. Postanowiliśmy uczcić 
okrągłą rocznicę i zostawić po sobie 
ekoślad, bowiem „SECO jest ECO”, 
więc nie tylko 30 drzew w formie 

 – Panie Mirosławie, w tym 
roku po raz kolejny zostali 
Państwo wyróżnieni tytułem 
Solidny Pracodawca Roku, co 
zmieniło się w Państwa organi-
zacji na przestrzeni tego czasu?
	 –	W	firmie,	która	chce	utrzy-
mać	pozycję	światowego	lidera	
w	 branży	 spożywczej,	 ciągłe	
zmiany	są	nieodzowne.	Dotyczą	
one	zarówno	poprawy	istnieją-
cych	procesów	w	organizacji,	jak	
również	implementacji	nowych.	
W	obszarze	o	którym	rozmawiamy,	
czyli	dotyczącym	zarządzania	zaso-
bami	ludzkimi,	na	czoło	wysuwają	
się	dwa	najważniejsze	projekty.	
Pierwszym	z	nich	jest	globalny	
system	zarządzania	 zasobami	
ludzkimi	–	SuccessFactor/Em-
ployee	Central.	System	dostępny	
jest	dla	wszystkich	pracowników	
i	ma	ułatwić	dostęp	pracownikom	
do	ich	danych,	a	kadrze	zarządzają-
cej	usprawnić	proces	zarządzania	
swoimi	pracownikami.	Drugim	
z		nich	jest	wdrożenie	najwięk-
szego	projektu	firmy	–	S/4	HANA	
–	globalnego	systemu	zarządzania	
przedsiębiorstwem.	Przed	naszą	
firmą,	która	jest	pilotową	lokali-
zacją	w	projekcie,	duże	wyzwanie.
 – Jaki wpływ na Państwa po-
litykę personalną oraz procesy 
rekrutacyjne miała pandemia?
	 –	Polityka	personalna	cały	czas	
opiera	się	na	tych	samych	zasa-
dach.	Jak	we	wszystkich	przedsię-
biorstwach	proces	rekrutacyjny	
przybrał	zupełnie	 inną	 formę,	
wszystko	odbywało	się	on-line.	
Nie	mogliśmy	spotykać	się	z	kan-
dydatami	bezpośrednio	i	procesy	
rekrutacyjne	były	utrudnione.
	 Z	wprowadzeniem	globalnego	
systemu	zarządzania	zasobami	
ludzkimi	zmieniliśmy	proces	re-
krutacji.	Stał	się	bardziej	przej-
rzysty	i	bardziej	zorientowany	na	
kandydata.	Zaczęliśmy	częściej	
współpracować	z	portalami	re-
krutacyjnymi.	Nasza	oferta	on-line	
przybrała	inny	obraz,	musiała	stać	
się	atrakcyjniejsza	dla	potencjal-
nych	kandydatów.
 – Dlaczego warto u Pań-
stwa pracować?
	 –	Gdybyśmy	zapytali	pracow-
ników,	to	argumentów	zapewne	
pojawiłoby	się	bardzo	dużo.	Nie-

alei zostało posadzonych na terenie 
zakładu, ale i jeszcze więcej w oko-
licznym lesie w ramach programu 
SECO/ECO. Lokalne i ekologiczne 
inicjatywy są ważną częścią naszej 
działalności społecznej. Jesteśmy 
związani z tym regionem, tu zabiło 
nasze serce 30 lat temu i dlatego 
zawsze będziemy wspierać go i jego 
mieszkańców	–	dodaje	Katarzyna	
Sawka,	Wiceprezes	Marketingu	
Grupy	SECO/WARWICK.	
	 Historia	SECO/WARWICK	to	
dziś	historia	tysięcy	wdrożonych	
rozwiązań	i	dziesiątków	paten-
tów.	Historia	sukcesu	opartego	
o	ciężką	pracę,	pomysłowość	oraz	
konsekwencję.	Przede	wszystkim	
jednak	historia,	która	ma	przed	
sobą	świetlaną	przyszłość,	którą	
przyjdzie	nam	dopiero	odkrywać.	
SECO/WARWICK	koncentruje	się		
na	kluczowych	branżach	w	skali	
całej	grupy,	tj.	lotniczej,	energe-
tycznej,	motoryzacyjnej	oraz	fir-
mach	świadczących	komercyjne	
usługi	obróbki	cieplnej,	a	także	
na	produktach	w	ramach	czterech	
głównych	segmentów	(pieców	to-
pialnych	–	VME,	pieców	atmosfero-
wych	–	ATM,	pieców	próżniowych	
–	VAC,	pieców	obróbki	aluminium	
i	lutowania	aluminium	w	atmosfe-
rze	kontrolowanej	–	ALU/CAB).	

mniej	jednak	skupimy	się	na	3	naj-
ważniejszych	aspektach	z	punktu	
widzenia	zarządu	firmy,	a	miano-
wicie:				
	 1.	Świetny	zespół,	który	jest	nie	
do	przecenienia,	i	o	który	w	dzisiej-
szych	czasach	jest	bardzo	ciężko.
Zespół,	który	rozumie	swoją	rolę,	
chętnie	współpracuje	ze	sobą,	bez	
wielkiej	presji	i	z	dbałością	o	klien-
ta	i	wizerunek	firmy.	
	 2.	Konkurencyjna	na	lokalnym	
rynku	oferta	wynagrodzeń	i	bene-
fitów.
	 3.	Szeroka	oferta	szkoleń,	możli-
wość	zaplanowania	indywidualnej	
ścieżki	rozwoju	w	dużej,	między-
narodowej	firmie.	Te	możliwości	
rozwoju	kariery	mogą	odbywać	się		
zarówno	tutaj	wewnątrz	firmy,	jak	
i	w	różnych	częściach	świata,	z	racji	
dużej	ilości	oddziałów	rozsianych	
po	całym	świecie.
 – Co oznacza dla Państwa 
ponowne zdobycie tytułu Pra-
codawcy Roku?
	 –	Tego	rodzaju	tytuły	są	dla	
naszej	firmy	szalenie	ważne.	Takie	
wyróżnienia	umacniają	naszą	po-
zycję	na	rynku	pracy	i	zwiększają	
możliwości	zatrudniania	cieka-
wych	osób.	Zależy	nam	na	pod-
noszeniu	jakości	naszego	zespołu.	
Jedyna	przewaga	nad	konkurencją,	
którą	możemy	dziś	uzyskać,	to	lep-
szy	zespół.	Uzyskanie	tytułu	Solid-
nego	Pracodawcy	po	raz	kolejny	
świadczy	o	tym,	iż	warto	dołączyć	
do	naszego	zespołu.	
 – Jak wyglądają Państwa pla-
ny oraz cele na rok 2021 i jak 
przebiega ich realizacja?
	 –	Naszym	największym	wy-
zwaniem	w	tym	roku	jest	wpro-
wadzenie	globalnego	projektu	
S/4	HANA.	Aktualnie	zespół	jest	
ogromnie	przeciążony.	Jesteśmy	
jedną	z	trzech	pilotowych	loka-
lizacji	i	prawdę	mówiąc,	na	inne	
projekty	 fizycznie	 nie	 mamy	
czasu.	Musimy	pamiętać,	że	cały	
czas	naszym	głównym	zadaniem	
jest	produkcja	i	obsługa	naszych	
klientów	na	możliwie	najwyższym	
poziomie.	Jeśli	ruszymy	z	tym	pro-
jektem	od	października,	do	którego	
przygotowujemy	się	już	od	2	lat,	to	
już	dziś	zastanawiam	się,	w	jaki	
sposób	podziękuję	pracownikom	
za	sprostanie	temu	wyzwaniu.

Rozmowa
z Mirosławem 
Michnowiczem, 
Dyrektorem 
Zarządzającym
w firmie
ADM Wild Polska 
Sp. z o.o.


