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Sieć stacji paliw MOYA – dynamiczny wzrost i dalsze inwestycje
MOYA, największa niezależna sieć stacji paliw w kraju, konsekwentnie zwiększa swoją 
obecność na mapie Polski. Tempo rozwoju, sięgające nawet kilkudziesięciu nowo 
otwieranych stacji w skali roku, jest wynikiem strategicznych decyzji, które zostały podjęte 
przez Zarząd Anwim S.A. na przestrzeni ostatnich lat. Zdywersyfikowane finansowanie 
nowych inwestycji oraz nowoczesna, konsekwentnie rozwijana oferta, dostosowana do 
potrzeb różnych grup klientów, są gwarantem dalszego wzrostu spółki na polskim rynku.

Dynamiczny wzrost 
sieci MOYA

 MOYA jest obecnie najdyna-
miczniej rozwijającą się siecią sta-
cji paliw w Polsce. Dziś składa się 

na nią ponad 340 obiektów, jednak 
celem Anwim S.A. – właściciela 
i operatora sieci – jest to, by do 
końca 2024 r. było ich minimum 
500. Tylko w 2021 r. na rozbu-
dowę sieci stacji paliw zostanie 
przeznaczonych ok. 200 mln zł. 
Środki na dalszy wzrost i ekspan-
sję pozyskiwane są m.in. z emisji 
obligacji. Pod koniec 2020 roku 
w ten sposób udało się zebrać 
50 mln zł. W tym roku mają miej-
sce kolejne emisje. Cały pięcioletni 
program emisji obligacji opiewa 
na 150 mln zł.

Sieć nieograniczonych 
możliwości

 Anwim, jako jedyna na polskim 
rynku spółka paliwowa, rozwija 
trzy typy stacji: konwencjonalne 
– z konceptem kawiarniano-ga-
stronomicznym Caffe MOYA i skle-
pem convenience, automatyczne 
– przystosowane wyłącznie do 

obsługi flot, a także samoobsługo-
we – dla klientów indywidualnych 
oraz biznesowych. Stacje samoob-
sługowe powstały z myślą o klien-
tach, którzy cenią sobie możliwość 
dokonania szybkiego i taniego tan-
kowania bez konieczności odwie-
dzania przystacyjnego sklepu. To 
także gwarancja bezpieczeństwa, 
co w czasach pandemii COVID-19 
ma szczególne znaczenie.
 W tym zestawieniu dominują 
jednak stacje konwencjonalne, 
które stanowią zdecydowaną 
większość. Są to przestrzenie 
przyjazne podróżnym. Sieć dba 
o zachowanie standardów we 
wszystkich obiektach dbając, by 
zjeżdżając na stację MOYA każdy 
kierowca miał porównywalny 
komfort (niezależnie od miejsca, 
w którym się zatrzymuje). Swo-
im klientom oferuje najwyższej 
jakości paliwa oraz koncept ga-
stronomiczny Caffe MOYA, w któ-
rym można napić się dobrej kawy 

i zjeść ciepły posiłek. Oferta Caffe 
MOYA znacznie wykracza poza 
hot dogi czy zapiekanki. Można 
tu także zjeść sycącą pizzę, da-
nia obiadowe, a na wybranych 
stacjach także burgery i wiele 
innych. Nieodłącznym elemen-
tem stacji obsługowych są dobrze 
zaopatrzone sklepy. Można w nich 
zrobić zakupy zarówno na dalszą 
podróż, jak i w celu uzupełnienia 
domowych zapasów. Dostępne na 
nich są również wysokiej jakości 
produkty marki własnej MOYA 
– od soków, przez batony prote-
inowe i musli, wodę mineralną, 
napoje energetyzujące i wiele in-
nych. Ponadto, na stacjach paliw 
MOYA można często spotkać takie 
usługi dodatkowe, jak: przewijaki 
dla niemowląt, myjnie, odkurza-
cze, kompresory, a także automaty 
paczkowe czy bankomaty. 
 Jednak najważniejszą cechą 
charakteryzującą sieć w niebie-
sko-czerwonych barwach jest ja-

kość obsługi i przyjazna atmosfera 
oraz perfekcyjna czystość panu-
jąca na stacjach paliw. Uśmiech 
i gotowość do pomocy pracowni-
ków stacji oraz najwyższej jako-
ści paliwo i produkty spożywcze 
to główne elementy przewagi 
nad konkurencją.

Bogata oferta – także 
dla klientów flotowych

 Warto wspomnieć także o ofer-
cie dla flot – dla tej grupy klientów 
przygotowany jest program MOYA 
Firma, na który składają się karta 

flotowa i aplikacja mobilna. Dzięki 
temu klient otrzymuje korzystne 
rabaty na paliwa, a dodatkowo ma 
dostęp do platformy optymalizują-
cej obsługę procesów związanych 
z transakcjami za tankowanie. Pro-
gram flotowy MOYA Firma został 
w tym roku uhonorowany przez 
branżę logistyczną prestiżową 
nagrodą Fleet Derby.
 MOYA na polskim rynku pali-
wowym rozwija się konsekwent-
nie we wszystkich obszarach. 
Z pewnością warto odwiedzić 
najbliższą stację MOYA i przeko-
nać się o jej zaletach.

Rafał Pietrasina,
Prezes Zarządu Anwim S.A.

Jesteśmy dla Ciebie 
od ponad 17 lat!
Chciałoby się napisać, że 17 edycji minęło jak jeden dzień. Jeszcze nie tak 
dawno Laur Konsumenta wchodził na rynek, zaskakując wszystkich swoją 
pionierską misją i wizją. A ta nie jest skomplikowana, bo to co proste sprawdza 
się przecież najlepiej. Od kilkunastu lat projekt przynosi konsumentom 
i dostarczającym im produkty oraz usługi firmom odpowiedź na pytanie o to, 
kto jest najpopularniejszy w swojej kategorii plebiscytu. Kogo i co można 
polecić innym? Z biegiem lat to charakterystyczne godło stało się jedną 
z najbardziej rozpoznawalnych form graficznych rekomendacji produktów 
i usług. Za naklejonym na opakowaniu lub umieszczonym na stronie laureata 
znakiem stoją setki oddanych przez respondentów głosów w każdej z ponad 
300 funkcjonujących kategorii – to brzmi dumnie.LAUR KONSUMENTA / LAUR KLIENTA

Ekologia w biznesie
O rozwiązaniach 
i systemach przyjaznych 
środowisku rozmawiamy 
z Rafałem Gąską, 
Dyrektorem ds. Łańcucha 
Dostaw w RTV EURO AGD. 
Firma w tym roku 
otrzymała złoty Laur 
Klienta w kategorii 
„Ekologiczne strategie 
w biznesie”.

 – Ponad trzysta sklepów sta-
cjonarnych, dwa sklepy inter-
netowe, własne Contact Center. 
Jesteście liderem sprzedaży elek-
troniki użytkowej i sprzętu gospo-
darstwa domowego. W branży 
wyznaczacie nowe trendy nie tyl-
ko w sprzedaży i rozwiązaniach 
dla klientów, ale także w ochro-
nie zasobów naturalnych, o czym 
świadczy zdobycie w tym roku 
nagrody za ekologiczne działania 
w biznesie.
 – Niezmiernie cieszymy się z tej 
nagrody. Nasze rozwiązania ekolo-
giczne to efekt przyjętej przez Za-
rząd strategii proekologicznej, którą 
z dużym zaangażowaniem realizuje 
liczny zespół osób z różnych działów 
firmy. Jesteśmy retailerem. Naszym 
celem jest towarzyszenie kliento-
wi w całym procesie zakupowym 
i wspieranie go na każdym etapie 
tej drogi. Ale bardzo ważne miejsce 
w naszej strategii zajmuje tworzenie 
rozwiązań, dzięki którym zyskują 
zarówno klienci, jak i środowisko 
naturalne. W wielu obszarach wdro-
żyliśmy już ekologiczne technologie, 
które pozwalają nam m.in. na ogra-
niczenie emisji CO2 do atmosfery 
i zniwelowanie śladu węglowego. 
Jednym z obszarów, w którym bar-
dzo mocno stawiamy na cyfryzację 
jest logistyka.

 – Czy to oznacza, że jednym 
z istotniejszych obszarów dzia-
łań jest obecnie udoskonalanie 
procesu dostaw?
 – Zgadza się. Dlatego już na 
etapie projektowania naszych 
nowych centrów logistycznych 
myślimy o przyszłości. Dla przy-
kładu, Prologis Park Janki to jeden 
z najnowocześniejszych parków 
dystrybucyjnych w Europie, który 
dysponuje wieloma rozwiązaniami 
przyjaznymi środowisku. Inteligent-
ny system efektywnego zarządzania 
mediami, energooszczędne oświe-
tlenie, latarnie zasilane energią 
słoneczną i wiatrową czy kostka 
brukowa pochłaniająca dwutlenek 
węgla – to tylko niektóre z wdrożeń. 
Mamy tam również stacje ładowa-
nia samochodów elektrycznych 
i parkingi rowerowe dla tych, 
którzy wolą do pracy przyjeżdżać 
jednośladami. Przy samym obiekcie 
zaplanowaliśmy biopark – zielony 
teren rekreacyjny dla pracowników. 
Ten magazyn spełnia nie tylko na-
sze wymogi biznesowe, ale wspiera 
także ochronę zasobów naturalnych 
i wellbeing.
 – Czy oprócz rozwiązań ma-
gazynowych, także w innych 
obszarach logistyki pracujecie 
nad działaniami chroniącymi śro-
dowisko?

 – Tak, systematycznie inwestu-
jemy także we flotę samochodową 
i wymieniamy ją na bardziej ekolo-
giczną, spełniającą najwyższe eu-
ropejskie normy czystości spalin. 
Testujemy pojazdy elektryczne, 
a dla naszych dostawców planujemy 
wdrożyć cykliczne szkolenia z eco-
drivingu. Wykorzystujemy analizy 
i przetwarzanie danych, co pozwala 
na optymalizację dostaw. Świetnym 
przykładem jest wdrożony przez 
nas elektroniczny system, który 
umożliwia efektywniejsze plano-
wanie tras. Pozwoliło to zmniejszyć 
wykorzystanie floty samochodowej 
średnio o 500 pojazdów miesięcz-
nie, a przy tym zredukować emisję 
spalin. Klientom oferujemy dostawę, 
montaż i odbiór zużytego sprzętu 
podczas jednej wizyty, co ma wpływ 
na minimalizację śladu węglowego. 
Warto zaznaczyć, że ilość elektro-
śmieci co roku znacząco wzrasta, dla-
tego też odbierany przez nas sprzęt 
trafia do zakładów zajmujących się 
odpadami, w których odzyskuje się 
cenne surowce. Dzięki wprowadze-
niu cyfrowego obiegu dokumentów 
związanych z transportem, bezkon-
taktowego potwierdzania odbio-
ru produktu czy wyeliminowaniu 
papierowej dokumentacji ocalamy 
ponad 400 drzew rocznie. To tylko 
kilka z przykładów działań, które 
w naszej firmie są częścią większego 
projektu, nad którym pracuje inter-
dyscyplinarny zespół pasjonatów. 
Wspieramy również inicjatywy 
i postawy eko wśród pracowników, 
organizując wydarzenia propagujące 
troskę o środowisko. Jednym z przy-
kładów jest Eko Tydzień, w ramach 
którego m.in. prowadzimy webinary 
promujące świadomą konsumpcję 
i zdrowe odżywianie, zachęcamy 
do wzięcia udziału w Dniu bez Sa-
mochodu, nagradzając tych, którzy 
dotrą do pracy bardziej ekologiczny-
mi środkami transportu, oferujemy 
też stacje serwisowania rowerów.
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Zastanawialiście się kiedyś, jak poruszać się po dżungli 
bez przewodnika? 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 nieprzewidywal-
ną dżunglą jest rynek nowości 
i to nie tylko kosmetycznych czy 
farmaceutycznych, ale każdych. 
Firmy kuszą nas niczym wąż 
najlepszymi, najbardziej innowa-
cyjnymi i najskuteczniejszymi pro-
duktami. Jak odnaleźć się w tym 
gąszczu, skoro każdy producent, 
czy dystrybutor twierdzi, że jego 
produkt jest najcudowniejszy, 
jedyny i niepowtarzalny w swo-
im 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. Komi-
sja z chęcią przygląda się i ocenia 
produkty, które zgłaszają konsu-
menci czy nawet producenci, da-
jąc szansę na wyjście z dżungli 
najciekawszemu z nich.

Technologia na długie lata

Słabsza strona 
większości paneli

 Najbardziej wrażliwa na 
uszkodzenia jest tylna płyta. 
Wykonuje się ją zwykle z plasti-
ku, a ten jest wrażliwy na pro-
mieniowanie UV. Każda przerwa 
w zabezpieczeniu powoduje 
degradację. Tworzywo sztuczne 
słabnie i kruszy się rozpadając 
na coraz mniejsze kawałki. Przez 
mikropęknięcia w tylnej powłoce 
do panelu dostaje się wilgoć, a to 
już szybka droga do korozji, zwarć 
i uszkodzeń samych ogniw. Także 
NREL Departament Energii USA 
twierdzi, że tworzywa sztuczne 
są raczej kiepskim wyborem do 
konstrukcji paneli fotowoltaicz-
nych. Nawet po zabezpieczeniu 
nie są w pełni odporne na promie-

niowanie UV, podlegają powolnej 
degradacji pod wpływem tempe-
ratury, czynników chemicznych 
i biologicznych. Tworzywa te są 
też jedynym materiałem kon-
strukcyjnym panelu, który może 
się zapalić.

Znshine Double Glass

 Rozwiązaniem jest zastosowa-
nie tylnej szyby. Ogniwa są umiesz-
czane między dwoma warstwami 
szkła stopionymi na brzegach. To 
najbardziej trwały sposób wy-
konania modułów - konstrukcja 
z podwójną, zespoloną szybą jest 
sztywniejsza, zabezpiecza w 100% 
przed wilgocią i nie poddaje się ta-
kim odkształceniom na wietrze, co 
chroni wrażliwy krzem przed ko-
rozją i pękaniem. Moduły Znshine 

Double Glass posiadają certyfikat 
TUV Fire Class A, nie ulegają samo-
zapłonowi i nie rozprzestrzeniają 
ognia. Podwójna szyba daje mak-
symalne bezpieczeństwo przeciw-
pożarowe w przypadku powstania 
łuku elektrycznego w instalacji 
fotowoltaicznej. 

Ciesz się jakością 
przez pół wieku

 Na podstawie testów PVEL 
przewiduje, że instalacja wykona-
na z trwałych modułów Znshine 
Double Glass nie będzie wymagała 
większych prac na dachu przez 
40 do 50 lat. Trwałość modułów 
w istotny sposób wpływa na koń-
cową cenę energii. Przy niskich 
stopach procentowych i wzroście 
cen energii opłaca się inwesto-

wać w długowieczne technologie. 
Koszt energii w cyklu życia (LCOE) 
spada prawie o 40% z uwagi na 
zastosowanie szkła z naniesioną 
trwałą warstwą grafenu. Tym 
sposobem redukujemy prawie 
całkowicie koszty czyszczenia mo-
dułów.

Samoczyszczące szkło 
oszczędza czas i wysiłek

 Szkło Znshine self-cleaning 
jest w stanie rozprawić się 
z zanieczyszczeniami organicz-
nymi, takimi jak spaliny, smog, 
zanieczyszczenia pochodzenia 
roślinnego lub zwierzęcego, od-
ciski palców, ptasie odchody itd., 
poprzez proces fotokatalizy, który 
zachodzi pod wpływem działania 
promieni UV.

Marka Znshine została uznana Odkryciem Roku w plebiscycie Laur Klienta/Konsumenta – oceniającym 
popularność marki i jakość produktów oraz świadczonych usług w świadomości polskich konsumentów, 
a tym samym otrzymała możliwość posługiwania się Laurem Klienta Odkrycie Roku 2021.

Jak poruszać się 
w dżungli nowości 
rynkowych

Marki VIFON i TaoTao 
nagrodzone złotym Laurem 
Konsumenta 2021 
Z wielką przyjemnością 
informujemy, że marki 
VIFON i TaoTao, 
których wyłącznym 
dystrybutorem 
jest firma Tan-Viet 
International S.A., 
zdobyły ponownie 
najwyższe miejsca  
(w swoich kategoriach)                               
w tegorocznej edycji 
prestiżowego plebiscytu 
popularności produktów 
i usług Laur Klienta/
Konsumenta 2021 
przeprowadzanego 
wśród konsumentów.

 Marka VIFON otrzymała złoty 
Laur Konsumenta 2021 w kate-
gorii „Zupy błyskawiczne/instant” 
potwierdzając swoją niezaprzeczal-
ną, wysoką pozycję rynkową. Pola-
cy uwielbiają tę markę, obecną na 
rynku już od 31 lat, za bogactwo 
smaków i aromatów, a także róż-
ne formy opakowań (folia, miski, 
kubki, tacki, lunch boxy), co daje 
konsumentowi naprawdę szeroki 
wybór asortymentu. Śledząc tren-
dy rynkowe oraz odpowiadając na 
zapotrzebowanie klientów, portfolio 
produktów w 2021 roku powiększy-
ła gama zup do gotowania, których 
przygotowanie zajmuje tylko kilka 
minut, a intrygujące smaki Rosół 

po azjatycku i Kimchi przenoszą 
w świat orientu. Pod marką VIFON 
można znaleźć również produkty 
w formie lunch box oraz tacki – dania 
z makaronem ryżowym, pszennym,  
które po przygotowaniu gotowe 
są do zjedzenia prosto z pudełka/
tacki. Ofertę marki uzupełniają sosy 
chili i sojowe, chrupiące prażynki 
krewetkowe w formie snack oraz 
oryginalne wietnamskie kawy i zie-
lone herbaty. 
 Marka TaoTao, która w swoim 
asortymencie ma sosy sojowe, sosy 
chili, marynaty, mleczko kokosowe, 
grzyby MUN i wiele innych azjatyc-
kich produktów, głosami respon-
dentów nagrodzona została złotym 

Laurem Konsumenta 2021 w ka-
tegorii „Produkty orientalne”. 
Produkty TaoTao stosowane są do 
przygotowywania dań orientalnych, 
jak i tradycyjnych. Sosu sojowego 
można używać zamiast soli do 
przyprawiania zup, dań mięsnych, 
rybnych i wielu innych. Szerokie 
zastosowanie mają również sosy 
chili, które z powodzeniem zastępują 
keczup i mogą być dodatkiem do 
kanapek, tostów, pizzy i dań z grilla. 
Coraz szersze grono odbiorców mają 
bezglutenowe makarony ryżowe 
zarówno wśród osób dbających 
o linię, kierujących się aspektami 
zdrowotnymi oraz chcących uroz-
maicić swoje potrawy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Klientom za zaufanie 
i lojalność wobec naszych marek VIFON i TaoTao. To właśnie 
zadowolenie Klientów daje nam najwięcej satysfakcji oraz motywacji 
do tego, aby dostarczać produkty jak najlepszej jakości, zróżnicowane 
w smakach i skierowane do szerokiego grona odbiorców. 

W poszukiwaniu 
wyjątkowego efektu
Jako konsumenci często stajemy przed dylematem, czy wybrać droższy 
– skuteczniejszy produkt, czy zdecydować się na tańszy – często 
o gorszej jakości. Wyboru nie ułatwiają nam producenci, wprowadzając 
na rynek doskonałej jakości produkty, często w rozsądnych cenach. 

 Oferta w segmencie kosmetycz-
nym jest bardzo, bardzo szeroka. 
Czym kierować się podejmując 
decyzje, skoro każdy z produktów 
wg producenta jest najlepszy? Po 
pierwsze, należy zdać sobie sprawę, 
że to, co mówi producent jest przede 
wszystkim reklamą. Dlatego w po-
szukiwaniu opinii warto zapoznać się 
z ocenami konsumentek. A tych jest 
wiele zarówno w sieci, jak i poza nią.  
 Jest wiele portali internetowych, 
na których można przeczytać re-
cenzje produktów, na wielu z nich 
można dodać swoją. Tworzona w ten 
sposób baza jest doskonałym kom-
pendium wiedzy. Szukając opinii, 
należy jednak zachować ostrożność, 
ponieważ producenci bądź firmy 
marketingowe na ich zlecenie tak-
że dodają tam recenzje, co zaburza 

rzetelny obraz danego produktu. 
Kolejnym źródłem opinii w sieci są 
wpisy blogerek. Ich zadaniem jest 
testowanie produktu oraz wyrażenie 
swojej opinii. Dostają za to wynagro-
dzenie i produkty na własność, tylko 
czy taka opinia będzie obiektywna?
 A co poza siecią? „ Analogową” 
formą rekomendacji są nagrody, 
jakie otrzymuje dany kosmetyk. 
Warto zwrócić na nie uwagę, po-
nieważ producenci umieszczają je 
na opakowaniach swoich produktów 
oraz w ich reklamach. Dla konsu-
mentów, którzy szybko potrzebują 
zdecydować się na zakup, a także 
tych którzy nie mają czasu szukać 
opinii w internecie lub po prosu nie 
mają aktualnie dostępu do internetu 
stanowią one doskonałą wskazów-
kę. Jedną z takich nagród jest Laur 

Konsumenta. Można go znaleźć na 
opakowaniach polskiej marki Kola-
styna czy amerykańskiej Palmer’s. 
Laur Konsumenta jest jedną z cie-
kawszych form rekomendacji, ponie-
waż jest to plebiscyt popularności, 
w którym to sami klienci, na różnych 
portalach głosują na ulubione marki.
 Rynek kosmetyczny niewąt-
pliwie stale rośnie. Wzrost ten jest 
spowodowany coraz większymi 
oczekiwaniami, a także rosnącą 
świadomością zakupową. Nie za-
wsze oczekujemy, by kosmetyki 
działały cuda. Chcemy, by po prostu 
dobrze działały i czasem po prosu 
potrzebujemy pomocnej dłoni, która 
przeprowadzi nas przez ten gąszcz 
produktów, a czy będzie to Laur 
Konsumenta, czy wpis na forum – 
nieważne.



F3
S T RO N Y  B I Z N E S U

PLUS

Nasza wspólna odpowiedzialność za mądre decyzje
Nasza wspólna odpowiedzialność 
to obecnie walka z kryzysem 
klimatycznym. W tym kierunku 
coraz więcej firm podejmuje 
odpowiedzialne i zrównoważone 
podejście do prowadzenia biznesu, 
co stanowi realną redukcję emisji CO2.

 – Rozpoczęliśmy życie na 
kredyt ekologiczny i mamy 
świadomość, jak duży jest nasz 
wpływ społeczny na zmianę po-
staw i jaka odpowiedzialność się 
z tym wiąże. Każdy z nas powoli 
kształtuje swój udział w pozy-
tywnych zmianach na rzecz do-
bra klimatu. Jaki jest udział ING 
Banku Śląskiego jako instytucji 
finansowej w przeciwdziałaniu 
zmianom klimatycznym?
 – Nasza Nowa Deklaracja Eko-
logiczna 2021 Grupy kapitałowej 
ING Banku Śląskiego podtrzymuje 
podstawowe założenia zawarte 
w deklaracji z 2017 roku, a za-
tem stanowi kontynuację działań 
zmierzających do przeciwdzia-
łania zmianom klimatycznym. 
Chcemy promować rozwiązania 
związane ze zrównoważonym 
rozwojem, tworzyć i oferować 
produkty wspierające działania 
oraz inicjatywy proekologiczne 
i odpowiedzialnie zarządzać ry-
zykiem środowiskowym. Naszymi 
działaniami będziemy zmieniali 

nawyki, podejście biznesowe, roz-
wijali technologię i innowacje na 
rzecz środowiska. Wierzymy, że 
tylko wspólnymi siłami możemy 
dokonać znaczącej poprawy jakości 
życia i środowiska naturalnego. 
Ochrona klimatu to długa droga, 
która jest warta wysiłku i zaan-
gażowania. Skutki prowadzonych 
przez nas działań odczują przyszłe 
pokolenia, ale satysfakcja z podej-
mowania mądrych decyzji jest 
wartością dodaną dla nas samych.
 – W pierwotnej wersji dekla-
racji z 2017 roku zobowiązali 
się Państwo do niefinansowania 
działalności bezpośrednio zależ-
nych od węgla energetycznego 
w stopniu wyższym niż 5%. Do-
datkowo bank w trosce o śro-
dowisko nie finansuje również 
przemysłu związanego z uprawą 
i produkcją tytoniu czy z nega-
tywnym wpływem na obszary 
chronione, leśnictwo i dobrostan 
zwierząt. Jest to ambitny plan, 
ale jak widać skuteczny i opłacal-
ny, ponieważ w Nowej Deklaracji 

Ekologicznej podtrzymują Pań-
stwo podstawowe założenia.
 – Kilka tygodni temu ogłosili-
śmy Nową Deklarację Ekologiczną, 
w konsekwencji której zobligowali-
śmy się do przeznaczenia 5,3 mld zł 
na sfinansowanie Odnawialnych 
Źródeł Energii i projektów proeko-
logicznych oraz na utworzenie pro-
gramu grantowego dla start-upów 
i młodych naukowców na realizację 
projektów w zakresie zrównowa-
żonego rozwoju. Poza nakładem 
finansowym zobowiązujemy się 
w niej do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej do 2030 roku.
 – W jakich obszarach znaj-
dują się rozwiązania według 
Deklaracji Ekologicznej ING 
Banku Śląskiego?
 – ING podejmuje szereg inicja-
tyw ekologicznych, które wspierają 
klientów w odpowiedzialnym ko-
rzystaniu z zasobów środowiska 
naturalnego. Realizujemy Strategie 
Zrównoważonego Rozwoju w 3 klu-
czowych obszarach: ING dla przed-
siębiorczych, ING dla równych 

szans oraz ING dla klimatu. Zrów-
noważony rozwój w ING polega na 
umiejętnym łączeniu wszystkich 
tych elementów i wypracowaniu 
spójnego, rozwojowego podejścia. 
Prowadzone przez nas działania 
obejmują m.in.  cały zestaw „zie-
lonych” produktów i usług, takich 
jak np. ekopożyczka dla firm czy dla 
klientów indywidualnych, mikro-
faktoring czy mikroleasing; wspie-
ranie transformacji środowiskowej 
i finansowanie proekologicznych 
inwestycji. ING prowadzi również 
działania w duchu gospodarki obie-
gu zamkniętego, ograniczania do-
kumentacji papierowej, działania 
edukacyjne, a także promuje pro-
ekologiczne zachowania i zdrowy 
styl życia wśród pracowników.
 – Wspierają Państwo inicja-
tywy, które są źródłem zmia-
ny i transformacji w obszarze 
ekologii. ING Bank Śląski utwo-
rzył również fundusz grantowy 
w wysokości 2 mln zł rocznie 
dla start-upów oraz młodych 
polskich naukowców na reali-
zację projektów w obszarze 
zrównoważonego rozwoju. Ale 
nie tylko…
 – Wdrażamy również ofertę 
na finansowanie projektów zwią-
zanych z energią prosumencką 
w segmencie klientów indywi-
dualnych. Włączyliśmy kredyty 
mieszkaniowe do TERRA – inicja-
tywy Grupy ING polegającej m.in. 
na przyjęciu długoterminowych 
celów obniżania emisyjności udzie-
lanych kredytów zgodnie z Porozu-
mieniem Paryskim. Jednocześnie 
jako bank będziemy kontynuować 
oferowanie korzystnych finansowo 
pożyczek na cele ekologiczne oraz 
kredytów hipotecznych na energo-
oszczędne domy. Nasza oferta to 
również produkty inwestycyjne 
oparte na kryteriach ESG, takie jak 

fundusz NN (L) Globalny Odpowie-
dzialnego Inwestowania.
 – ING Bank Śląski wspiera 
swoich klientów w decyzjach 
i działaniach, by mogli być o krok 
do przodu w życiu i w biznesie. 
Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
Wasza pomarańczowa wspól-
nota, którą tworzycie. Wzorowe 
współdziałanie w budowaniu 
strategii zrównoważonego roz-
woju pozwala na kreowanie 
odpowiedzialnej misji.
 – Każdy z nas jest też częścią 
mniejszych i większych rodzin, 
grup i społeczności. Dlatego dzia-
łamy na rzecz wspólnego dobra. 
Rozumiemy je jako poczucie  
wspólnoty, szacunek do siebie 
nawzajem i do natury. Łączy nas 
przekonanie, że musimy działać 
WSPÓLNIE – dla klientów, dla spo-
łeczeństwa, dla nas samych i na-
szych pracowników. W centrum 
naszych działań zawsze byli i są 
ludzie, a teraz również wyzwania 
związane z kryzysem klimatycz-
nym. Nie możemy pozwolić, żeby 
zmiany klimatyczne negatywnie 
wpłynęły na życie przyszłych poko-
leń. Musimy efektywniej wykorzy-
stywać zasoby naturalne, rozwijać 
technologię i innowacje na rzecz 
ochrony naszej planety. Chcemy 
być partnerem w podejmowaniu 
właściwych decyzji finansowych 
w ważnych momentach życia 

naszych klientów. Wspierać co-
dzienną przedsiębiorczość, czyli 
zaradność życiową, potencjał i życie 
z pasją, po swojemu. Czujemy się 
współodpowiedzialni za to, aby 
nasi klienci rozsądnie zarządzali 
swoim budżetem, myśleli o swo-
ich bieżących i przyszłych potrze-
bach. Nasze relacje budujemy na 
etyce i zaufaniu. Chcemy współ-
pracować, wykorzystując nasze 
narzędzia i wiedzę, inspirować do 
pozytywnych zmian, żeby jak naj-
lepiej przygotować się na wyzwa-
nia przyszłości. Jesteśmy bankiem 
otwartym dla wszystkich. Chcemy, 
aby każdy czuł się tutaj jak u siebie, 
z szacunkiem i zrozumieniem.
 – Strategie Zrównoważonego 
Rozwoju ING Banku Śląskiego 
stanowią ważny dokument 
w prowadzonej działalności ze 
względu na określone reguły 
działania teraz i w przyszłości. 
Pracownicy są świadomi od-
powiedzialności, jaka na nich 
spoczywa w konkretnych dzia-
łaniach oraz jak wiele zależy od 
współdziałania w osiągnięciu 
zamierzonego celu.
 ING Bank Śląski został nagro-
dzony w ogólnopolskim plebi-
scycie Laur Konsumenta/Laur 
Klienta 2021 złotym Laurem 
Klienta 2021 w kategorii „Eko-
logiczne strategie w biznesie”.
 Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Joanną Erdman,
Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego

nadzorującą tematy zrównoważonego rozwoju

Rossmann – firma, która stawia na ludzi
Rossmann to nie tylko największa w Polsce, 
ale jak wynika z badań najbardziej lubiana przez 
klientów sieć drogerii. Każdego dnia zakupy 
w niej robi ponad 820 000 osób, a firma co roku 
otwiera co najmniej kilkadziesiąt nowych sklepów 
z charakterystycznym czerwonym Centaurem 
w logo. I choć Rossmann uruchomił swój sklep 
internetowy, klienci zdecydowanie chętniej zakupy 
robią w tradycyjny sposób, bo jak sami podkreślają 
lubią odwiedzać „swojego Rossmanna” i bardzo 
cenią sobie atmosferę, jaką tworzą pracownicy.

Ludzie największym 
kapitałem Rossmanna

 – Naszą misją niezmiennie od lat 
jest szczęśliwy człowiek. Zatrudnia-
my ludzi, którzy chcą robić najlepsze 
rzeczy na świecie. Ludzi, którzy są 
wystarczająco odważni, by wierzyć 
w to, że są w stanie zmienić świat. 
Nasze zespoły, nasi pracownicy są 
dziś miarą jakości na rynku pracy. 
Mają potrzebę pasji i ciągłego rozwo-
ju – mówi Ilona Perużyńska-Zych, 
Dyrektor Działu Personalnego 
Rossmanna.

Pasja, Rozwój, Rossmann

 Bezsprzecznie tym co wyróżnia 
firmę na polskim rynku w tworze-
niu wyjątkowego miejsca pracy jest 
fakt, że posiada ona jeden z naj-
bardziej rozbudowanych w Polsce 
pakiet benefitów oraz umożliwia 
pracownikom odnajdowanie 
i rozwój pasji w ramach projektu 
„Pozytywnie Zakręceni”.

 – Nasi pracownicy sklepów, 
magazynów i centrali biorą udział 
w kursach nurkowania zyskując 
międzynarodowy certyfikat naj-
większej na świecie organizacji 
nurkowej PADI uprawniający ich 
do odkrywania podwodnego świata 
do głębokości nawet 40 metrów! 
A, że woda jest im wyjątkowo bliskim 
żywiołem, w sezonie letnim można 
spotkać ich niemal w każdy weekend 
na Półwyspie Helskim, gdzie uczą 
się pływać na wind- i kitesurfingu, 
zdobywają uprawnienia na Patent 
Sternika Motorowodnego, czy po 
prostu świetnie się bawią pływa-
jąc skuterami wodnymi – mówi 
Jakub Wilamek, Kierownik Działu 
Employer Brandingu Rossmanna.
 Jeszcze przed wybuchem pan-
demii firma realizowała ponad 160 
tego typu głównie weekendowych 
wyjazdów. Mimo, że czas z COVI-
DEM w tle nie sprzyjał integracji 
w tradycyjnej formie, Rossmann 
nie zawiesił swojego programu, 
a wręcz go rozbudował stwarza-

jąc nowe możliwości. W przeciągu 
9 miesięcy ubiegłego roku firma 
zaoferowała swoim pracownikom 
100 różnorodnych warsztatów on-
line podczas których tworzyli nie-
samowite rzeczy: lasy w słoikach, 
makramy, ręcznie robione albumy 
na zdjęcia, ekologiczne kosmetyki, 
ozdoby świąteczne i dziesiątki in-
nych fantastycznych rzeczy. Z takiej 
formy spędzenia wolnego czasu 
skorzystało wtedy ponad 17 000 
osób! W tym roku Rossmann posta-
wił przed sobą jeszcze ambitniejsze 
zadanie: zrealizować dla pracowni-
ków 200 wydarzeń zarówno online, 
jak i tradycyjnych rozwijających ich 
pasje i pozwalających wspólnie 
kolekcjonować pozytywne wspo-
mnienia. Wszystko wskazuje na 
to, że firma swój plan zrealizuje, 
bowiem już dziś na koniec września 
może poszczycić się realizacją nie-
mal 170 Pozytywnie Zakręconych 
wydarzeń. 

Co z tymi benefitami?
Czy to możliwe, aby było ich 
tak dużo? 

 Oferta benefitów jest na-
prawdę imponująca. Mogą z niej 
korzystać zarówno obecni, jak 
i przyszli pracownicy. Poza dość 
już standardowymi, jak prywatna 
opieka medyczna i karta wstępu 
do obiektów sportowych, każdego 
roku pracujący w Rossmannie mogą 
liczyć na dofinansowanie do wy-
poczynku letniego i zimowego dla 
rodzin z dziećmi w jednym z wielu 
ośrodków oferujących 7-dniowe 
pobyty w apartamentach i dom-
kach nad morzem, w górach oraz 
na Mazurach. Z opcji tej rocznie 
korzysta kilka tysięcy osób. Prak-
tycznie przez cały rok firma oferuje 
pracownikom i ich rodzinom udział 
w kilkudniowych wycieczkach. 

Wyjazdy tego typu łączą w sobie 
elementy integracji i wypoczynku, 
zabawę i poznawanie fascynujących 
zakątków Polski, a pracownicy mają 
do wyboru nawet 50 destynacji. 
Rossmann organizuje kolonie dla 
dzieci pracowników; wyprawki 
szkolne, becikowe, paczki świą-
teczne i wiele, wiele innych. Naj-
nowszym benefitem, jaki Rossmann 
zaoferował swoim pracownikom, 
jest Czerwona Lina – czyli obsłu-
giwany przez firmę zewnętrzną 
program wsparcia dla osób, któ-
re znalazły się w trudnej sytuacji 
życiowej. Pracownicy mogą sko-
rzystać z pomocy psychologów, 
prawników, finansistów etc. 
 Dział Personalny Rossmanna 
nieustannie dba także o to, by 
wzmacniać umiejętności i posze-
rzać wiedzę swoich pracowników. 
Czas pandemii nie spowolnił dzia-
łań firmy w tym zakresie, a wręcz 
przyspieszono realizację wielu pro-
jektów: – Postawiliśmy sobie za cel 
wzmocnienie naszych menedżerów 
w roli, jaką pełnią w organizacji. 
Chcieliśmy dać im możliwości zaj-
rzenia w siebie, poznania swoich 
mocnych stron oraz obszarów do 
rozwoju, a także zależało nam na 
stworzeniu dla nich przestrzeni do 
wymiany wspólnych doświadczeń 
związanych z zarządzaniem zespo-
łem z innymi menedżerami. Dlate-
go stworzyliśmy specjalnie dla nich 
dedykowany program First Time 
Manager. Dla pracowników, którzy 
chcieliby poszerzać swoją wiedzę 
w czasie wolnym, zaoferowaliśmy 
możliwość uczestniczenia w szko-
leniach z wykorzystaniem nowo-
czesnych platform dostępnych na 
domowych urządzeniach mobilnych – 
mówi Maja Kwiatkowska, Kierownik 
Działu ds. Rozwoju Pracowników.
 Niegasnącym zainteresowaniem 
cieszą się wśród pracowników rów-

nież szkolenia e-learningowe. Szero-
ki wachlarz szkoleń kierowany jest 
w szczególności do pracowników 
sklepów. Samodzielnie, w zaciszu 
komputera pracownicy mogą zapo-
znać się z wprowadzanymi w firmie 
procedurami, zgłębiać tajniki obsłu-
gi nowych systemów czy też poznać 
metody skutecznej sprzedaży. 
 Kolejnym rozwiązaniem szko-
leniowo-rozwojowym wprowa-
dzonym przez firmę były Shoty 
Menedżerskie poruszające m.in. 
takie tematy jak: „Budowanie ze-
społu”, „ Jak zarządzać kolegami”, 
„DNA motywacyjne” czy „Zasady 
udzielania informacji zwrotnej pra-
cownikom”. W Shotach wzięło udział 
ponad 270 menedżerów z centrali 
Logistyki i IT. Shoty Menedżerskie 
to krótkie, szybkie i energetyczne 
pigułki wiedzy z zakresu zarządza-
nia zespołem.
 Rozwiązaniem skierowanym 
do wszystkich pracowników firmy 
były inspirujące spotkania w formie 
online (webinary). Dotyczyły one 
takich tematów jak: Sztuka dobrej 
prezentacji, Myślenie krytyczne 
– kompetencja przyszłości, Style 
komunikowania się z innymi, Siła 
nawyku – czyli droga na skróty, itp. 

Bezpiecznie i stabilnie 
jak w Rossmannie

 Czas pandemii szczególnie 
uwypuklił jak bardzo ważne dla 
pracowników jest bezpieczeństwo 
rozumiane zarówno w aspekcie bez-
pieczeństwa fizycznego, jak również 
w rozumieniu stabilności zatrudnie-
nia, terminowości wypłat i wsparcia 
w trudnych sytuacjach życiowych 
i zawodowych. Tutaj również 
Rossmann podjął wiele działań, aby 
pracownicy bez względu na rodzaj 
wykonywanej pracy mogli czuć się 
bezpiecznie i komfortowo.

Wartości wpisane w DNA

 Przez 28 lat działalności w Polsce 
Rossmann osiągnął wiele sukcesów 
biznesowych. Firmie od wielu lat 
udaje się z powodzeniem utrzymy-
wać pozycję lidera rynku, ale przede 
wszystkim udało się jej zachować 
swój wyjątkowy charakter. Nie by-
łoby to możliwe, gdyby nie zbiór 
wartości, które łączą pracowni-
ków Rossmanna, a najważniejszą 
z nich definiuje hasło „Po Pierwsze 
Ludzie”. Czym jest firmowe DNA? 
Wyjaśnia Ilona Perużyńska-Zych: 
– Rossmann jest wyjątkowy, bo two-
rzą go wyjątkowi ludzie. Nasze DNA 
tworzyliśmy przez lata. Uczyliśmy 
się współpracy, budowania dobrych 
zespołów i dobrej atmosfery. Nasze 
DNA to zbiór niepowtarzalnych cech 
charakterystycznych wyłącznie dla 
nas, cech prawdziwych, wyróżnia-
jących nas na tle innych firm. Nie da 
się ich jednak zamknąć w procedurze, 
nie można nakazać ich stosowania. 
Jednak zebranie tych wartości i ich 
spisanie pozwala nam je rozwijać 
i o nich rozmawiać.

Solidne miejsce pracy

 Ukoronowaniem działań 
Rossmanna na rzecz swoich pra-
cowników jest otrzymanie przez 
firmę po raz drugi z rzędu nagrody 
Friendly Workplace oraz tegoroczne 
wyróżnienie certyfikatem Solidny 
Pracodawca. Uznanie w oczach 
niezależnego jury jest najlepszym 
potwierdzeniem, że firma obrała 
właściwy kurs w tworzeniu wyjąt-
kowego miejsca pracy.
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Dobre warunki pracy, etyka i odpowiedzialność to filary działalności Onninen. 
Wywodząca się z Finlandii sieć hurtowni instalacyjnych, obecna na rynku 
polskim już od 25 lat, po raz kolejny zdobyła tytuł Solidnego Pracodawcy Roku. 
O najlepszych praktykach employer brandingowych rozmawiamy z Wiktorem 
Kępińskim, Dyrektorem Zarządzającym i Anną Warecką, Dyrektor HR. 

CEVA Logistics Poland Sp. z o.o. to firma logistyczna, która w równym stopniu 
stawia na rozwój największej wartości – kapitału ludzkiego oraz na wdrażanie 
nowoczesnych technologii i rozwiązań dedykowanych dla klientów. CEVA aktywnie 
kształci pracowników, zaczynając tą ekscytującą podróż już na etapie rekrutacji, 
poprzez otwieranie kandydatom drzwi do kariery zawodowej. 

 – Już po raz drugi zostali Pań-
stwo laureatem projektu Solidny 
Pracodawca Roku. To potwierdze-
nie słusznie obranego kierunku 
rozwoju polityki personalnej. Jak 
skomentuje Pani ten fakt?
 A.W.: – Jesteśmy dumni z nagro-
dy Solidny Pracodawca 2021. Jest 
ona wypadkową zaangażowania 
i profesjonalizmu wszystkich osób 
zatrudnionych w naszej organizacji, 
jak również efektywnej współpra-
cy z naszymi partnerami bizneso-
wymi. To dla nas wyróżnienie, ale 
również zobowiązanie do dalszej 
rzetelnej pracy. Jesteśmy dumni 
z postaw naszych pracowników, 
którzy wielokrotnie udowodnili, 
że Onninen jest dla nich ważny.
Czas pandemii pokazał, że warto 
być solidnym pracodawcą. Kiedy 
wiele firm martwiło się, co zrobić 
by utrzymać efektywność podczas 
pracy zdalnej, my obserwowaliśmy 
ponadprzeciętne zaangażowanie. 
Firma nie zatraciła poczucia hu-
moru, zachowała miłą atmosferę 
i klimat współpracy. W Onninen 
ludzie lubią razem spędzać czas, 
doświadczać nowych rzeczy i po-
magają sobie nawzajem. Są aktywni 
i gotowi wspierać również innych, 
włączając się w różnego rodzaju 
akcje charytatywne. 
 – Wspomina Pani o działalno-
ści charytatywnej, ale czy w dobie 
COVID stać nas na pomaganie 
i społeczną odpowiedzialność 
biznesu?  

 CEVA zatrudnia obecnie ponad 
1600 pracowników na podstawie 
umowy o pracę. Codziennie – na 
każdym szczeblu organizacyjnym 
dba o to, by zapewnić najwyższe 
standardy BHP, co wpływa na po-
czucie bezpieczeństwa pracow-
ników nawet podczas pandemii. 
Takie wartości jak: inicjatywa, 
wyobraźnia, odwaga i otwartość, 
sprawiają, że każdy czuje się po-
trzebny. Gdy dorzucimy do tego 
świadomość ekologiczną i odpo-
wiedzialność społeczną otrzyma-
my obraz firmy będącej świetnym 
przykładem na to, jak działać w XXI 
wieku, by nie stać się reliktem mi-
nionego stulecia. 

Otwartość

 Firma CEVA kieruje się „Zasa-
dami Międzynarodowej Polityki 
dotyczącej Różnorodności”, co 
oznacza, że promuje otwartość 
i różnorodność we wszystkich 
aspektach. Elementy takie jak płeć, 
stan cywilny, niepełnosprawność, 
wiek, wyznanie, poglądy, pocho-
dzenie etniczne czy narodowość 
nie mają znaczenia podczas re-
krutacji, zatrudniania, szkolenia 
i awansowania. Liczy się po prostu 
człowiek. – W centrum stawiamy 
pracownika, jego kreatywność i od-
wagę – to nasza siła napędowa, bez 
której firma nie rozwijałaby się tak 
szybko. Każdego dnia dopisujemy 
nowy rozdział w dziejach CEVA. 

Solidny pracodawca 
z fińskim rodowodem

CEVA – nowoczesna 
i odpowiedzialna

 A.W.: – Pandemia spowodowała, 
że bardziej niż kiedykolwiek doce-
niamy życie i zdrowie. Zdecydowa-
liśmy się w ramach CSR wspierać 
działania prozdrowotne. W waka-
cyjnych miesiącach zorganizowa-
liśmy zbiórki krwi przy oddziałach 
Onninen w mobilnych krwiobusach. 
Równolegle można było uczestni-
czyć w pokazach pierwszej pomocy 
prowadzonych przez ratowników 
z PCK. Akcje cieszyły się dużym za-
interesowaniem wśród pracowni-
ków, klientów, jak również lokalnych 
społeczności i były odpowiedzią na 
realne problemy społeczne. 
 – Stworzyliście Państwo bar-
dzo wyrazisty wizerunek firmy. 
Czy kolejny rok będzie rokiem 
zmian czy raczej kontynuacją 
przyjętego kierunku rozwoju? 
 W.K.: – Zmieniamy się wraz 
z otaczającym nas światem. Po-
dążamy za nowymi potrzebami 
pracowników i klientów dostoso-
wując do nich narzędzia, sposoby 
pracy, czy komunikacji. Czerpiemy 
też z najlepszych rozwiązań dostęp-
nych na rynku. Przenieśliśmy do 
świata wirtualnego szereg spotkań, 
warsztatów, szkoleń, aby iść naprzód 
pomimo pandemii. Dążymy do 
tego, aby pracownicy mieli dostęp 
do potrzebnych danych, raportów, 
szkoleń zawsze, kiedy tego potrze-

Nasi bohaterowie wygrywają nowy 
biznes, księgują faktury i przygoto-
wują wysyłki, ale jedno jest pewne 
– w CEVA każda rola jest równie 
ważna – mówi Anna Feliksiak, HR 
Dyrektor CEVA Poland.

Rozwój i odpowiedzialność

 CEVA działa aktywnie, jest obec-
na w różnych rejonach Polski, co po-
zwala na organizację akcji dla wielu 
mniejszych i większych miast. Fir-
ma współpracuje z licznymi szko-
łami zawodowymi i technikami, 
a nawet uczelniami, których ucznio-
wie i studenci mogą brać udział 
w praktykach letnich w różnych 
działach. Z kolei absolwenci mogą li-
czyć na staże w ramach programów 
specjalnie dla nich dedykowanych, 
pozwalających na stabilne zatrud-
nienie i rozwój. Jako firma dajemy 
wszelkie narzędzia do dalszego 
rozwoju – szkolenia, wsparcie kie-
rowników i niepowtarzalny klimat 
organizacyjny. Jeśli dodamy do tego 
chęć i zaangażowanie pracownika, 
powstaje recepta na sukces i szansa 
na realny awans.
 CEVA myśli również o osobach 
z niepełnosprawnością. Biura i ma-
gazyny są tak zaprojektowane, by 
ułatwiały pracę osobom o szcze-
gólnych wymaganiach. Co więcej, 
wybierając podwykonawców i do-
stawców usług, firma zwraca uwagę 
na przedsiębiorstwa zatrudniające 
osoby niepełnosprawne.

bują. Kreujemy środowisko pracy, 
w którym każdy z pracowników 
ma wpływ na to co dzieje się w jego 
obszarze. 
 – Jakie udogodnienia dla 
pracowników są dla Państwa 
najbardziej istotne?
 W.K.: – Kładziemy duży nacisk na 
usprawnienie procesów magazyno-
wych. Od 2020 roku magazynierów 
w Centrum Dystrybucyjnym wspie-
ra automat, który bardzo odciążył 
pracowników i przejął dużą część 
kompletacji towarów. Aktualnie jest 
to ponad 50% wydawanych linii. To 
nie tylko udogodnienie dla klientów, 
ale również źródło zadowolenia 
dla pracowników, których praca 
jest bardziej efektywna, przyjemna 
i ciekawa, a ich potencjał może być 
wykorzystany na zadania, które 
dają im więcej satysfakcji. Istotnym 
udogodnieniem z punktu widzenia 
całej organizacji jest również cy-
fryzacja dokumentów kadrowych. 
Elektroniczne wnioski urlopowe, 
listy obecności, rozliczanie delega-
cji i inne narzędzia każdego dnia 
pozwalają nam oszczędzić wiele 
cennego czasu. Jesteśmy również 
dumni z systemu benefitów, który 
daje pracownikom możliwość do-
wolnego wykorzystania środków 
pozapłacowych w najbardziej ko-
rzystny dla nich sposób.

Nowoczesne technologie

 W 2021 roku w poznańskim 
oddziale CEVA wdrożyła „Zrobo-
tyzowaną stację – COBOT”. To in-
nowacyjne rozwiązanie usprawnia 
linię produkcyjną, wpływając na 
redukcję zapasów magazynowych 
i zmniejsza udział pracowników 
w procesie. Takie podejście pozwala 
na lepsze lokowanie umiejętności 
naszych pracowników. Praca przy 
komputerze również może zostać 
zautomatyzowana. Wykorzystujemy 
tutaj narzędzia RPA, które symulują 
pracę człowieka. Z ogromną dumą 
przyznajemy, że „roboty” projekto-
wane są przez nasz zespół IT. 
 Istotnym aspektem jest fakt, że 
robotyzacja nie eliminuje człowieka, 
a ułatwia mu pracę. – Dzięki roboty-
zacji zyskujemy czas, którego zawsze 
brakuje. Robotyzacja pozwala nam 
w pełni cieszyć się potencjałem na-
szych pracowników – osób z inicjaty-
wą, ogromnym uśmiechem na twarzy 
i otwartością na drugiego człowieka. 
Taki jest właśnie świat CEVA, który 
kreujemy każdego dnia dla siebie 
i dla Was – naszych przyszłych pra-
cowników i klientów – z uśmiechem 
pieczętuje Anna Feliksiak.

#Prologispeople – kultura dzielenia się 
Każdego dnia parki magazynowe zapewniają przepływ produktów, bez których 
życie konsumentów byłoby praktycznie niemożliwe – co wyraźnie odczuliśmy 
podczas lockdownu. Dla ilustracji, rocznie przez centra logistyczne Prologis na całym 
świecie przepływają towary warte ponad dwa biliony dolarów – co tworzy wartość 
ekonomiczną porównywalną z rocznym eksportem Chin. Prologis to największy 
gracz na globalnym rynku nieruchomości logistycznych – łączna powierzchnia 
jego magazynów daje obszar wielkości jednej trzeciej Poznania. Wkrótce będzie 
świętować dwudziestopięciolecie swojej działalności w Polsce. Przez ten czas firma 
przeszła szereg zmian i stawiała czoła wielu wyzwaniom. Na tym tle jedno pozostało 
niezmienne – troska o pracowników, którzy są podstawą jej długofalowego sukcesu. 

Opieka dla pracowników 

 Sektor nieruchomości logistycz-
nych znalazł się w grupie firm, z któ-
rymi pandemia obeszła się łaskawie. 
W Prologis nie było zwolnień ani 
obniżek wynagrodzenia. Ale gdy 
pracownicy obawiali się o własne 
zdrowie, priorytetem firmy stało się 
zapewnienie odpowiedniego wspar-
cia - aby wszyscy mogli czuć się bez-
piecznie i pracować bez przeszkód. 
Tym bardziej, że dla odpowiedzial-
nych firm troska o pracowników to 
znacznie więcej niż owocowe środy 
i doroczne spotkania integracyjne. 
To namacalne wsparcie wychodzące 
poza slogany oraz wiarygodność 
jako pracodawcy, która wytrzyma 
próbę w kryzysie. 
 Pandemia zweryfikowała słusz-
ność takiego podejścia. Dzięki glo-
balnej strukturze zespoły Prologis 
przyzwyczajone są do współpracy 
online. Natomiast w sytuacji dłu-
gotrwałej pracy zdalnej położono 
większy nacisk na to, aby zadbać 
o samopoczucie pracowników 
i nie dopuścić do poczucia izolacji. 
Powołano ogólnoeuropejski pro-
gram Recharge, prowadzony przez 
zewnętrznych specjalistów oraz 
program wsparcia dla pracowni-
ków i ich rodzin Health Advocate, 

w ramach którego mają dostęp 
do niezależnych doradców, którzy 
pomagają w wielu kwestiach – od 
wsparcia psychologicznego, przez 
pomoc w znalezieniu opieki dla 
dziecka, po konsultacje prawne. 
Pomimo przejścia w tryb zdalny, 
pracownicy mogli nadal korzystać 
z różnorodnych form edukacyjnych, 
m.in. z platformy e-learningowej, do-
finansowania do studiów i szkoleń. 
Tempa nie zwolniły też programy 
rozwoju osobistego. Dodatkowo 
firma wprowadza teraz filozofię 
Flexibility, której podstawą jest cał-
kowicie nowe podejście do pojęcia 
elastycznego miejsca pracy.
 Ponieważ w nowej rzeczywi-
stości część benefitów przestała 
spełniać swoją rolę, w Prologis 
postawiono na bardzo konkretną 
pomoc rzeczową – przekazano fun-
dusze na doposażenie domowego 
biura, a w przypadku zamknięcia 
szkół i przedszkoli pracownicy mogą 
uzyskać dofinansowanie na zatrud-
nienie opieki dla dzieci. Każdego 
dnia stara się udowadniać co w prak-
tyce oznacza bycie odpowiedzialnym 
pracodawcą – Prologis znalazł się 
w gronie 50 firm w Polsce - wyróż-
nionych przez tygodnik „Wprost”, 
które otoczyły pracowników naj-
lepszą opieką podczas COVID-19. 

Pomoc dla społeczności 

 Pracownicy Prologis od lat an-
gażują się w akcje charytatywne 
i nie wyobrażali sobie, aby za-
wiesić je przez pandemię i pozo-
stawić bez pomocy najbardziej 
potrzebujących. Polski oddział 
firmy brał udział w ogólnoeuro-
pejskiej akcji charytatywnej Dock 
Doors of Giving, dzięki której po-
zyskano środki dla organizacji 
i fundacji, które w największym 
zakresie ucierpiały podczas 
COVID-19. W ramach akcji prowa-
dzonej w Polsce Fundacja Prologis 
przekazała niemal 164 tysiące 
złotych potrzebującym. Każdego 
roku w ramach wyzwania Stelvio 
for Life zespoły Prologis pokonują 
liczący ponad 21 kilometrów szlak 
przez Przełęcz Stelvio, aby zebrać 
jak największą kwotę na badania 
dotyczące spersonalizowanego 
leczenia raka w oparciu o indy-
widualne analizy DNA. 
 Jak mówią sami pracowni-
cy – w tych akcjach nie chodzi 
wyłącznie o dawanie pieniędzy 
i integrację. Takie działania uczą, 
że nie można skupiać się tylko na 
sobie, ale należy zauważać potrze-
by innych – to podstawa kultury 
dzielenia się.

 Wsparcie dla klientów

 Zapewnienie bezpieczeństwa 
w pracy, pomocy psychologicz-
nej w czasie izolacji i wsparcia 
materialnego, aby odciążyć pra-
cowników w ich codziennych 
problemach – dzięki tym solid-
nym podstawom firma mogła 
nawet w najtrudniejszym czasie 
pandemii kontynuować pracę na 
rzecz swoich klientów i osób za-
trudnionych w parkach Prologis. 
W centrach logistycznych stara się 
tworzyć dla nich komfortowe śro-
dowisko pracy, cały czas rozwijając 
program PARKLife™, w ramach 
którego mogą korzystać z szeregu 
udogodnień na terenie obiektów. 
Są wśród nich boiska sportowe, 
ścieżki rowerowe, plenerowe si-
łownie i biblioteczki, miejsca do 
grillowania oraz zielone tereny do 
wypoczynku. Istotne też jest po-
prawienie jakości pracy wewnątrz 
magazynów. Stąd w Prologis 
duża dbałość o odpowiednie 
oświetlenie – także naturalne, 
dobrą wentylację, udogodnienia 
do osób o ograniczonej mobilności 
i wysoki standard stref socjalnych. 
Wszystko to zmienia nieruchomo-
ści logistyczne w tętniące życiem, 
niewielkie społeczności. Budując 

przyjazne miejsce pracy pomaga 
swoim klientom w zdobywaniu 
i zatrzymywaniu pracowników. 

Troska o środowisko

 Odpowiedzialność środowi-
skowa jest wpisana w strategię 
firmy na równi z odpowiedzial-
nością społeczną. Dlatego pomaga 
osobom zatrudnionym w parkach 
przesiąść się do niskoemisyjnych 
środków transportu – organizuje 
przystanki komunikacji miejskiej 
jak najbliżej magazynów, instaluje 
stacje ładowania pojazdów elek-
trycznych i zapewnia wiaty rowe-
rowe. Centra magazynowe są dziś 
projektowane tak, aby minimalnie 
wykorzystywać zasoby naturalne, 
a obniżanie emisji dwutlenku węgla 
z własnych operacji jest ważnym 
elementem dla coraz większej liczby 
firm wynajmujących powierzchnie 
w Prologis w Polsce, w tym mię-
dzynarodowych operatorów jak 
DHL czy Raben Group. W tym celu 
firma dzieli się z klientami swoim 
doświadczeniem w realizacji eko-
logicznych inwestycji i buduje dla 
nich magazyny nowej ery. Jako 
przykład takich wspólnych działań 
warto wskazać Prologis Park Janki. 
To centrum, które powstało dla 

właściciela marki RTV EURO AGD 
– zadbano w nim o każdy drobiazg 
mogący mieć pozytywny wpływ na 
otoczenie. Latarnie zasilane hybry-
dowo energią słoneczną i wiatrową, 
system do odzyskiwania deszczów-
ki, stacje ładowania samochodów 
elektrycznych, biopark i pilotażowy 
projekt kostki pochłaniającej CO2 
z powietrza – wszystko powstało 
po to, aby zminimalizować wpływ 
inwestycji na środowisko. Prologis 
ma w tym zakresie ambitny cel - do 
2025 roku, czyli dwa razy szybciej 
niż zakładają to unijne regulacje, 
chce osiągnąć neutralność pod 
względem emisji wbudowanej 
w proces powstawania swoich 
magazynów. 

 Prologis to blisko dwa tysiące 
osób pracujących w 19 krajach 
rozsianych na czterech kontynen-
tach. To wyzwanie w sferze różnic 
kulturowych i mentalnych, dlate-
go strategia personalna firmy jest 
realizowana przez Departament 
People & Culture. Nie bez kozery 
nosi taką nazwę - dbanie o ludzi 
i tworzenie miejsca pracy, w którym 
wszyscy czują się komfortowo to 
fundamenty, na których pracownicy 
mogą realizować swój potencjał, 
a firma rozwijać się. Słuszność ta-
kiego podejścia potwierdzają jej 
bardzo dobre wyniki finansowe, 
ale też przyznane wyróżnienia. Pro-
logis otrzymał m.in. tytuł Etycznej 
Firmy 2020 i Solidnego Pracodawcy 
Roku w Polsce, tytuł najsilniejszej 
marki nieruchomości logistycznych 
w Europie oraz najbardziej zrówno-
ważonej firmy w sektorze nierucho-
mości na świecie. Od ekologicznych 
magazynów po programy pracow-
nicze – celem Prologis jest zawsze 
tworzenie wartości wykraczającej 
znacznie poza nieruchomości, za-
wsze z myślą o ludziach. 

#Prologispeople na mecie Stelvio for Life 2021
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Godła programów wspierają decyzje konsumentów!

 Odpowiedź na te i szereg innych 
pytań przyniosły nam ogłoszone 
niedawno wyniki badań wykona-
nych przez instytut GFK Polonia, 
będący oddziałem jednej z najwięk-
szych firm badawczych na świecie. 
Wywiadów konsumenckich do-
konano na zamówienie holdingu 
reklamowego AEGIS Media. 
 Pod uwagę wzięto preferen-
cje 3000 potencjalnych klientów 
z najbardziej reprezentatywnego 
przedziału wiekowego 15-64 lat. 
Sposób badania, na który się zde-
cydowano, w terminologii profesjo-
nalnej nazywa się CAPI (Computer 
Aided Personal Interview). Osobom 
niezwiązanym z branżą badaw-
czą, czy reklamową ten skrót może 
niewiele mówić. W uproszczeniu, 
CAPI to metoda bezpośrednich wy-
wiadów przeprowadzanych w do-
mach respondentów z udziałem 

komputera. Wyniki takich badań 
kodowane są w trakcie przeprowa-
dzania wywiadu, a dane z terenu 
przesyłane specjalnie zabezpieczo-
nym łączem. 
 Podczas badań CAPI dotyczą-
cych rozpoznawalności godeł pro-
mocyjnych kierowano się kilkoma 
istotnymi kryteriami, wśród któ-
rych były takie wytyczne jak: płeć 
badanego, dochody, wykształcenie, 
czy aktywność zawodowa. Spraw-
dzono również, które z wielu obec-
nych 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 pochy-
lić 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 
produkty 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 przekonuje także 
osoby o nieco grubszym portfelu 
i wyższym wykształceniu. Panie 
okazują się za to zapalonymi od-
krywcami. To one poszukują no-
wych rozwiązań i wykazują się 
chęcią zmiany dotychczasowych 
zwyczajów zakupowych. Dlatego 
właśnie godłem, które najbardziej 
skłania je do dokonania konkret-
nego wyboru jest Odkrycie Roku.

Dobre warunki pracy, etyka i odpowiedzialność to filary 
działalności Onninen. Wywodząca się z Finlandii sieć 
hurtowni instalacyjnych, obecna na rynku polskim 
już od 25 lat, po raz kolejny zdobyła tytuł Solidnego 
Pracodawcy Roku. O najlepszych praktykach employer 
brandingowych rozmawiamy z Wiktorem Kępińskim, 
Dyrektorem Zarządzającym i Anną Warecką, Dyrektor HR. 

 – Już po raz drugi zostali 
Państwo laureatem projektu 
Solidny Pracodawca Roku. 
To potwierdzenie słusznie 
obranego kierunku rozwoju 
polityki personalnej. Jak sko-
mentuje Pani ten fakt?
 A.W.: – Jesteśmy dumni 
z nagrody Solidny Pracodawca 
2021. Jest ona wypadkową za-
angażowania i profesjonalizmu 
wszystkich osób zatrudnionych 
w naszej organizacji, jak również 
efektywnej współpracy z naszy-
mi partnerami biznesowymi. To 
dla nas wyróżnienie, ale również 
zobowiązanie do dalszej, rze-
telnej pracy. Jesteśmy dumni 
z postaw naszych pracowników, 
którzy wielokrotnie udowodnili, 

Solidny pracodawca z fińskim rodowodem

że Onninen jest dla nich ważny.
Czas pandemii pokazał, że war-
to być solidnym pracodawcą. 
Kiedy wiele firm martwiło się, 
co zrobić by utrzymać efektyw-
ność podczas pracy zdalnej, my 
obserwowaliśmy ponadprze-
ciętne zaangażowanie. Firma 
nie zatraciła poczucia humo-
ru, zachowała miłą atmosferę 
i klimat współpracy. W Onninen 
ludzie lubią razem spędzać czas, 
doświadczać nowych rzeczy i po-
magają sobie nawzajem. Są ak-
tywni i gotowi wspierać również 
innych, włączając się w różnego 
rodzaju akcje charytatywne. 
 – Wspomina Pani o dzia-
łalności charytatywnej, ale 
czy w dobie COVID stać nas na 

pomaganie i społeczną odpo-
wiedzialność biznesu?   
 A.W.: – Pandemia spowodo-
wała, że bardziej niż kiedykol-
wiek doceniamy życie i zdrowie. 
Zdecydowaliśmy się w ramach 
CSR wspierać działania prozdro-
wotne. W wakacyjnych miesią-
cach zorganizowaliśmy zbiórki 
krwi przy oddziałach Onninen 
w mobilnych krwiobusach. Rów-
nolegle można było uczestniczyć 
w pokazach pierwszej pomocy 
prowadzonych przez ratowni-
ków z PCK. Akcje cieszyły się 
dużym zainteresowaniem wśród 
pracowników, klientów, jak rów-
nież lokalnych społeczności 
i były odpowiedzią na realne 
problemy społeczne. 

 – Stworzyliście Państwo 
bardzo wyrazisty wizerunek 
firmy. Czy kolejny rok będzie 
rokiem zmian czy raczej kon-
tynuacją przyjętego kierunku 
rozwoju? 
 W.K.: – Zmieniamy się wraz 
z otaczającym nas światem. 
Podążamy za nowymi potrze-
bami pracowników i klientów 
dostosowując do nich narzędzia, 
sposoby pracy, czy komunikacji. 
Czerpiemy też z najlepszych roz-
wiązań dostępnych na rynku. 
Przenieśliśmy do świata wirtu-
alnego szereg spotkań, warsz-
tatów, szkoleń, aby iść naprzód 
pomimo pandemii. Dążymy do 
tego, aby pracownicy mieli do-
stęp do potrzebnych danych, 

raportów, szkoleń zawsze, kiedy 
tego potrzebują. Kreujemy śro-
dowisko pracy, w którym każdy 
z pracowników ma wpływ na to 
co dzieje się w jego obszarze. 
 – Jakie udogodnienia dla 
pracowników są dla Państwa 
najbardziej istotne?
 W.K.: – Kładziemy duży na-
cisk na usprawnienie procesów 
magazynowych. Od 2020 roku 
magazynierów w Centrum 
Dystrybucyjnym wspiera au-
tomat, który bardzo odciążył 
pracowników i przejął dużą 
część kompletacji towarów. 
Aktualnie jest to ponad 50% 
wydawanych linii. To nie tylko 
udogodnienie dla klientów, ale 
również źródło zadowolenia dla 

pracowników, których praca jest 
bardziej efektywna, przyjemna 
i ciekawa, a ich potencjał może 
być wykorzystany na zadania, 
które dają im więcej satysfak-
cji. Istotnym udogodnieniem 
z punktu widzenia całej orga-
nizacji jest również cyfryzacja 
dokumentów kadrowych. Elek-
troniczne wnioski urlopowe, 
listy obecności, rozliczanie de-
legacji i inne narzędzia każdego 
dnia pozwalają nam oszczędzić 
wiele cennego czasu. Jesteśmy 
również dumni z systemu bene-
fitów, który daje pracownikom 
możliwość dowolnego wyko-
rzystania środków pozapłaco-
wych w najbardziej korzystny 
dla nich sposób.


