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Rośnij w siłę z EKOPLON!
Firma EKOPLON zdobywa tytuł Solidny Pracodawca Roku! Jest to doskonała okazja, 
żeby przybliżyć sylwetkę polskiej, rodzimej firmy i opowiedzieć o jej najmocniejszych 
stronach. EKOPLON jest dostawcą kompleksowych rozwiązań dla rolnictwa 
obecną na rynku już ponad 30 lat. W tym czasie świętokrzyska firma osiągała liczne 
sukcesy budując silną pozycję na rynku. Filarami sukcesu firmy są w 100% polski 
kapitał, wysokiej jakości produkty, zaufanie klientów oraz profesjonalna kadra. 
O drodze do sukcesu i sposobie tworzenia wyróżniającej się organizacji opowiada 
Dyrektor Generalny spółki – Przemysław Łopaczewski.

 – Poza polskim rynkiem są 
Państwo obecni w 17. krajach, 
proszę opowiedzieć jak kształto-
wała się ekspansja zasięgu dzia-
łalności?
 – Rynek nawozów dolist-
nych jest na świecie stosunkowo 
młody i rośnie wraz z rozwojem 
specjalistycznych segmentów jak 
warzywnictwo, sadownictwo czy 
wspomniane rolnictwo precyzyjne. 
Byliśmy w stanie otwierać dla nas 
rynki sąsiadujące z naszym krajem, 
później zwróciliśmy się ku Europie 
Południowej oraz Ameryce Środ-
kowej. Obecnie jesteśmy na etapie 
eksploracji dojrzałych rynków 
Europy Zachodniej.
 – W swojej ofercie posiadają 
Państwo szereg produktów dla 
rolnictwa, co stoi za sukcesem 
Państwa produktów?

 – Źródła sukcesu są dwa – głę-
boka znajomość rynku i wspólne 
z klientami odkrywanie potrzeb 
oraz innowacja płynąca z nauki. 
Współpracujemy z wiodącymi 
instytutami zajmującymi się 
nawożeniem i ochroną roślin, jak 
też z uczelniami rolniczymi Europy. 
Wspólnie z nimi jesteśmy zaangażo-
wani w wiele projektów rozwojo-
wych finansowanych i wspieranych 
przez UE.
 – Zostali Państwo nagrodzeni 
tytułem Solidny Pracodawca 
Roku, co oznacza dla Państwa 
to wyróżnienie?
 – Firma to ludzie, jak mawiał 
Richard Branson „zadbaj o pra-
cowników, oni zadbają o klientów”.
Wyróżnienie to jest dla nas dowo-
dem, że ścieżka, jaką podążamy 
jest właściwa.

 – Są Państwo obecni na rynku 
ponad 30 lat, jest to niewątpliwie 
powód do dumy, proszę przybli-
żyć historię firmy?
 – Rozpoczęliśmy działalność 
jako producent nawozów dolist-
nych – pierwszy w Polsce i jeden 
z pierwszych w Europie. Wraz z roz-
wijającym się rynkiem precyzyj-
nego rolnictwa budowaliśmy swoją 
pozycję rynkową. 20 lat temu uzu-
pełniliśmy ofertę o środki żywienia 
zwierząt stając się ważnym graczem 
na tym rynku. Obecnie zaspakajamy 
potrzeby zarówno profesjonalnych 
producentów roślin, jak i zwierząt. 
Uzupełnieniem naszej działalności 
jest ferma doświadczalna przezna-
czona dla brojlerów kurzych oraz 
nowoczesna ferma komercyjna, 
gdzie produkujemy prawie 1 mln 
brojlerów rocznie.

 – Można jednoznacznie stwier-
dzić, że firma osiągnęła sukces 
zarówno w rozumieniu ekono-
micznym, jak i na szczeblu pro-
wadzonej polityki personalnej, 
jakie kolejne cele stawia przed 
sobą zarząd?
 – Patrząc na dynamiczne oto-
czenie, w jakim znajduje się biznes, 
chcemy, aby nasza organizacja była 
zwinna, elastyczna i bardzo efek-
tywna kosztowo. Te cele skłaniają do 
rozwoju kompetencji zespołu oraz 
dbania o nowoczesne wyposażenia 
i metody pracy. To nasze cele.
 – Doświadczenie i rozwój są 
to bez wątpienia terminy, które 
można przypisać firmie EKOPLON. 
Są to też istotne fundamenty każ-
dej organizacji, która chce osiągać 
znamienite wyniki, warto o tym 
pamiętać. Dziękuję za rozmowę.

XV lat na rynku – DENCKERMANN!
Przyjęło się, że liczba siedem to szczęśliwa liczba. My wierzymy, że szczęśliwy 
pracownik jest najcenniejszym kapitałem dla firmy. Dziś z dumą informujemy, iż firma 
Denckermann już po raz siódmy została wyróżniona tytułem Solidny Pracodawca Roku.

nych rozwiązań w obszarze polityki 
personalnej, ochrony środowiska 
i społecznej odpowiedzialności biz-
nesu. Już siódmy raz z rzędu firma 
Denckermann została nagrodzona 
tytułem Solidnego Pracodawcy 
Roku. W ten sposób potwierdza 
zasadę mówiącą, że zadowolony 
pracownik jest najcenniejszym 
kapitałem organizacji, a pielęgno-
wanie odpowiedzialnej polityki HR 
przekłada się sukces firmy. 
 Często się słyszy, że „praca to 
nasz drugi dom”, dlatego my two-
rzymy takie działania, dzięki któ-

 Od 15. lat Denckermann działa 
na rynku przemysłu samochodo-
wego, produkując i dystrybuując 
wysokiej jakości części. Hasło, które 
przyświeca firmie oznacza z języka 
niemieckiego „sprawdzona jakość”. 
Lata spędzone na rynku zaowoco-
wały zarówno sukcesem ekono-
micznym, jak i licznymi wyróżnie-
niami premiującymi stosowanie 
właściwych praktyk biznesowych. 
 Jednym z takich wyróżnień jest 
tytuł Solidny Pracodawca Roku. Jest 
to nagroda przyznawana przedsię-
biorstwom za stosowanie pozytyw-

rym można zbudować wewnętrzne 
zaufanie oraz lojalny, zgrany 
i oddany zespół. Dlatego zapyta-
liśmy pracowników co sądzą na 
temat pracy w naszej firmie.
 „Za co chwalę sobie pracę 
w Denckermann? Przede wszyst-
kim dlatego, iż stworzyła ona bar-
dzo przyjazne środowisko pracy, 
a przejrzyste relacje ze współ-
pracownikami sprawiają, iż efek-
tywnie wykonuję powierzone mi 
obowiązki” – to opinia Ani, która 
za rok będzie świętować 10-lecie 
w firmie. 

 „Pracodawca skrupulat-
nie obserwuje relacje panujące 
w firmie, wsłuchuje się w nasze 
potrzeby i oczekiwania, a przede 
wszystkim docenia naszą pracę” 
– to opinia Roberta pracującego 
15 lat w firmie. 
 „Ja jestem wielkim fanem 
sportu – oferowane benefity poza-
płacowe takie jak prywatna opieka 
zdrowotna czy pakiet sportowy 
umożliwiają mi rozwijanie moich 
pasji” – mówi Kamil, pracownik 
magazynu. 
 „Dla mnie niezwykle ważne 
jest poczucie odpowiedzialności 
za nas pracowników, doceniam, 
iż szefostwo jest z nami na dobre 
i na złe” – mówi team liderka działu 
produktu z 7-letnim stażem. 
 „W moim fachu wiedza jest 
niezwykle istotna szczególnie 
w czasach dynamicznych zmian. 
Bardzo doceniam sobie wsparcie 
pracodawcy w zakresie szkoleń 
zawodowych, ale również cieszę 
się z oferowanych programów 
rozwoju w zakresie poszerzania 
kompetencji miękkich lub rozwoju 
osobistego” – mówi główna księ-
gowa pracująca 10 lat w firmie. 
 Zawsze nas cieszą takie opinie 
i mamy nadzieję, że kolejne lata 
będą równie owocne, a praca dla 
pracowników będzie gwarantem 
satysfakcji i polem do rozwoju 
swoich kompetencji oraz pasji.

Prestiżowe 
wyróżnienie 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. 
Rozmowa z Tiną Dej, 
Dyrektorem Programu 
Solidny Pracodawca Roku

 – Spośród tysięcy pod-
miotów gospodarczych dzia-
łających na terenie całego 
kraju selekcjonowane są te 
przedsiębiorstwa, które mogą 
zawalczyć o tytuł Solidnego 
Pracodawcy Roku i znaleźć się 
w elitarnym gronie laureatów. 
Proszę powiedzieć w kilku sło-
wach, czym jest dokładnie pro-
jekt Solidny Pracodawca Roku?
 – Nasz projekt jest jednym 
z najstarszych tego typu przed-
sięwzięć w Polsce. Od lat wery-
fikujemy tysiące podmiotów 
gospodarczych pod względem 
prowadzonej polityki personal-
nej. Nasze działania to nie tylko 
research w lokalnym środowi-
sku, ale również wewnętrzna 
weryfikacja. Nie przesadzę, jeśli 
powiem, że firmy, którym udało 
się przejść proces pozytywnie, 
znalazły się w elitarnym gronie 
podmiotów wiodących prym na 
naszym rodzimym rynku pracy. 
Celem programu Solidny Praco-
dawca 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 
ogólnopolskiej prasy.
 – Jaki jest cel tej inicjatywy?
 – Tak jak wcześniej wspo-
mniałam, celem projektu jest 
wyłonienie oraz wsparcie 
medialne podmiotów, których 
działania w zakresie HR są godne 
naśladowania. Nadrzędną cechą 
jest potwierdzenie rzetelności, 
odpowiedzialności, a przede 
wszystkim solidności danej 
organizacji. Wyróżnienie tytu-
łem Solidnego Pracodawcy Roku 
daje jasny przekaz o tym, że dana 
firma jest liderem w dziedzinie 
zarządzania najistotniejszym 
kapitałem każdej organizacji, 
czyli ludźmi. W konkurencyjnym 
otoczeniu nie ma istotniejszej 
cechy niż solidność. Świadomość, 
iż dany podmiot uzyskał takie 
wyróżnienie, utwierdza w prze-
konaniu, że będzie on nie tylko 
świetnym pracodawcą, ale rów-
nież partnerem biznesowym.
 – Jakie korzyści przynosi 
pracodawcy udział w tym pro-
jekcie?
 – Wiemy, jak ważny w dzisiej-
szych czasach stał się employer 
branding, szczególnie w dobie 
rynku pracy, który jak to się 
zwykło już mówić, należy do pra-
cowników. Wymaga on od pra-
codawców takich działań, które 
pozwolą w pełni wykorzystywać 

potencjał całego przedsiębior-
stwa. W konkurencyjnym oto-
czeniu przedsiębiorstwom coraz 
trudniej wyróżnić się na tle pozo-
stałych podmiotów, tym samym 
pozyskanie specjalistów, wymaga 
od nich dodatkowych działań. 
Firmy chcą zatrudniać rzetelnych 
pracowników, ale też takich, któ-
rzy zostaną w ich strukturach na 
lata. W związku z tym podejmują 
działania zmierzające do uzyska-
nia cech unikatowych, którymi 
przekonają potencjalnych kandy-
datów do tego, by stali się częścią 
ich organizacji.
 – Czy zauważyła Pani 
na przestrzeni lat zmiany 
w organizacji i zarządzaniu 
firm w Polsce?
 – Tak, oczywiście. Rynek pracy 
w Polsce oraz kultura zarządza-
nia organizacjami są bardzo 
dynamiczne, a ich zmiany idą 
ze sobą w parze. Kwestie płacowe 
to niezwykle istotny element dla 
każdego pracownika i to pewnie 
nigdy się nie zmieni z logicznych 
względów. Jednak istotną war-
tością stały się rozbudowane 
działania dotyczące polityki 
personalnej takie jak możliwość 
podnoszenia kwalifikacji, awans 
czy realizacji ambicji oraz pla-
nów nie tylko zawodowych. Dziś 
pracownik chce być postrzegany 
jako część organizacji. Ukierun-
kowany jest na rozwój, a dzia-
łania takie jak inicjatywy pra-
cownicze, wolontariaty, imprezy 
integracyjne sprawiają, że czuje 
się on częścią tej struktury. Jed-
nostką, która ma realny wpływ na 
funkcjonowanie firmy, w której 
jest zatrudniona.
 – Firma zdobyła wyróżnie-
nie i co teraz?
 – Przedsiębiorstwa wyróż-
nione w projekcie Solidny Pra-
codawca Roku, nadążają za zmia-
nami i potrzebami dynamicznego 
rynku pracy w Polsce. Wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom oraz 
głośno to komunikują. A my im 
w tej komunikacji pomagamy, 
poprzez media, które wspierają 
nasz projekt. Myślę, że czo-
łowe i opiniotwórcze dzienniki 
są do tego doskonałą platformą. 
Dzięki nim potencjalny pracow-
nik szukający dla siebie wła-
ściwego miejsca zatrudnienia, 
a zarazem znający swoją war-
tość może bardziej świadomie 
podejmować decyzję. Jeśli wiemy, 
że dany podmiot został zweryfi-
kowany pozytywnie przez orga-
nizację godną zaufania, to znak, 
że takie przedsiębiorstwo zasłu-
guje na naszą uwagę.
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Nagroda złoty Laur Klienta dla bankowości 
elektronicznej Banku Pekao S.A.

Zimowe postanowienie – popraw swoją odporność

 – Wyróżnienie jest dla nas tym 
bardziej cenne, że powstaje na 
podstawie zbiorowej rekomen-
dacji konsumentów i spontanicz-
nych odpowiedzi ankietowanych 
podczas sondaży internetowych 
i telefonicznych i potwierdza, że 
rozwijanie bankowości interne-
towej i nasze dążenie do udosko-
nalania oferty jest przez klientów 
dostrzegane i doceniane – mówi 
Bartosz Zborowski, dyrektor 
Departamentu Innowacji i Kana-
łów Zdalnych w Banku Pekao.
 Już ponad 3,3 mln osób 
aktywnie korzysta z banko-
wości elektronicznej w Banku 
Pekao S.A. W ciągu ostatnich pię-
ciu lat baza aktywnych klientów 
wzrosła ponad półtorakrotnie. 
Bank oferuje swoim klientom 
wygodny dostęp do produk-
tów zarówno przez tradycyjną 
przeglądarkę internetową, 

- siara. Jest to skarbnica cennych 
składników,  które stanowią wspar-
cie dla układu odpornościowego. 
Siara bydlęca – colostrum bovi-
num zawiera witaminy, minerały, 
hormony, kwasy nukleinowe 
a nawet odpowiednie enzymy. 
Znalazła szerokie zastosowanie 
w produktach farmaceutycznych 
oraz w przemyśle kosmetycznym. 
 – Proponuję rozważyć zastoso-
wanie dobrych immunomodulatorów 
– mówi Marcin Bieńczycki, prezes 
zarządu KRUZAC Sp. z o. o. – Posia-
damy w swojej ofercie dwa produkty 
które zgromadziły w optymalnym 
symbiotycznym kompleksie składniki 
z siary bawolej i krowiej, przydatne 
składniki żółtka jaja, 10 wyselek-
cjonowanych bakterii lakto i bifido, 
witaminy C, D3 i K2, ekstrakt z oliwy 
z oliwek. Murakol Protect i Muracol 
Protect Kids mają wszechstronne 
korzystne właściwości.
 Colostrum w Muracol Protect 
zawiera laktoferynę, która jest 
dostarczana do organizmu w pęche-
rzykach liposomalnych żeby nic nie 
traciła przy przejściu przez żołą-
dek dla całej swojej biodostępności 
w organiźmie. Laktoferyna w Mura-
col Protect jest czynnikiem mobilizu-
jącym układ immunologiczny, gdyż 
dostarczana jest do organizmu wraz 
z innymi składnikami colostrum 
w mikrocząsteczkach. Z każdym 
rokiem odkrywane są nowe możli-
wości wykorzystania niezwykłego 
białka serwatkowego. Zastosowanie 
Muracol Protect w codziennej diecie 
jest czynnością immunomodulu-
jącą osób wykazujących zaintere-
sowanie jakością swojej odporności. 

Usługi bankowości internetowej Banku Pekao S.A.: serwis Pekao24 oraz 
aplikacja mobilna PeoPay zostały przez konsumentów nagrodzone najwyższym 
wyróżnieniem: złotym Laurem Klienta w XVIII edycji plebiscytu Laur Konsumenta.

Wraz z nastaniem zimy spada temperatura, a z nią nasza odporność. Mniejszy dostęp 
do słońca skutkuje obniżeniem syntezy witaminy D3 w organizmie. Nasz organizm 
ulega osłabieniu i posiada ograniczone funkcje obrony przed wirusami. Czy można 
zatrzymać podatność na przeziębienia sięgając po naturalne substancje? 

jak również przez aplikację 
mobilną PeoPay.
 W ciągu ostatnich lat zmie-
niły się trendy w sposobie logo-
wań. Z telefonu komórkowego 
korzysta aż 82 proc. użytkow-
ników, podczas gdy logowanie 
tradycyjne z poziomu komputera 
dotyczy tylko 18 proc. klientów.
 Obserwując ten trend, 
Bank Pekao S.A. od kilku lat roz-
wija jedną z najlepiej ocenianych 
aplikacji mobilnych PeoPay. Jest 
to nowoczesne narzędzie służące 
do budowania dobrej i trwałej 
relacji z klientami – już 1,5 mln 
klientów korzysta tylko z banko-
wości mobilnej. Eksperci Pekao 
dbają, aby dla utrzymania jak naj-
lepszej jakości aplikacja była na 
bieżąco udoskonalana. Na koniec 
września 2022 r. aplikacja PeoPay 
miała ponad 2,3 miliona aktyw-
nych użytkowników.

Laktoferyna nie występuje tylko 
w mleku lecz również jej obecność 
jest wskazywana w wielu narządach 
i komórkach ludzkiego organizmu, 
m.in. w komórkach układu odporno-
ściowego. Osoby chcące uzupełniać 
jej stężenie, mogą to robić poprzez 
systematyczne jej spożywanie w for-
mie picia Muracol Protect. 

W jakim celu stosowany jest 
Muracol Protect?

 Muracol Protect jest oryginalnym 
suplementem diety z udowodnio-
nymi korzystnymi właściwościami, 
najważniejsze z nich to:
• produkt może optymalnie uzu-

pełniać plan żywieniowy przed, 
podczas i po etapie zabiegu chi-
rurgicznego leczenia nowotworu 
złośliwego. Od lat prowadzone są 
badania kliniczne z wykorzystaniem 
laktoferyny w leczeniu dorosłych 
i dzieci. Branża medyczna i farma-
ceutyczna wykorzystuje je do radio-
terapii i chemioterapii. Podawana 
jest również w celu kontrolowania 
komórek wadliwych i nowotworo-
wych w dopuszczalnym zakresie 
minimalnym norm. Najciekawsze 
aplikacje tego białka znaleźć można 
w prewencji wirusowej, bakteryjnej, 
grzybnej czy pasożytniczej.
• Struktura bydlęcej laktoferyny 

jest niezwykle interesująca ze 
względu na różnorodność pełnio-
nych funkcji przy jednoczesnym 
braku toksyczności, czego dowodem 
jest posiadanie certyfikatu GRAS 
(Generally Recognized as Safe). 
• Ze względu na dużą wartość 

odżywczą laktoferyna znalazła także 

 Plebiscyt Laur Klienta jest 
organizowany od 18. lat przez 
„Strony Biznesu”, dodatku ukazu-
jącego się w „Dzienniku Gazecie 
Prawnej”. Co roku sondowanych 
jest ponad 300 kategorii, a nagroda 
jest certyfikacją opartą na zbioro-
wej rekomendacji konsumentów 
i klientów. 
 Ogólnopolski plebiscyt 
Laur Klienta/Laur Konsumenta 
wskazuje, które marki cieszą się 
największym zaufaniem konsu-
mentów. Stanowi też wskazówkę 
dla innych, ponieważ aż 26 proc. 
Polaków w badaniach deklaruje, że 
zwraca uwagę na to wyróżnienie 
i bierze je pod uwagę przy wyborze 
produktów lub usług. W każdej 
kategorii wybierana jest grupa 
trzech laureatów, którzy w zależno-
ści od wyników sondażu otrzymują 
złote, srebrne lub brązowe godło 
Laur Konsumenta/Laur Klienta. 

 Pracownicy służby zdrowia 
ostrzegają nas przed stopniowym 
wzrostem zachorowań na wirusowe 
choroby układu oddechowego. Pod-
kreślono możliwość dość poważnej 
fali grypy. Wirus koronowy może 
również szukać nowych form muta-
cyjnych, które będą nam przeszka-
dzać.
 Jest wystarczająco dużo dobrych 
i znanych sposobów na przygoto-
wanie się i ochronę przed nieprzy-
jemnymi chorobami wirusowymi. 
Zdrowa dieta, umiarkowane zaję-
cia sportowe, odpoczynek, dobry 
sen, unikanie nawrotów stresu. To 
wszystko pomaga.
 Wszystkie badania naukowe 
potwierdzają tezę, że optymalne 
funkcjonowanie układu odpor-
nościowego jest najważniejszym 
warunkiem ochrony organizmu 
przed chorobami. Coraz więcej 
instytutów badawczo-rozwojowych 
i firm przesuwa swoje zaintereso-
wanie w tym kierunku i na rynku 
stale zwiększa się liczba różnorod-
nych suplementów diety wspoma-
gających odporność. Od dłuższego 
czasu bardzo obiecujące stały się 
natomiast bioprodukty. Wśród nich 
najważniejsze miejsce zajmują te na 
bazie colostrum.

A zatem czym jest colostrum 
i w jaki sposób oddziałuje 
na organizm?

 W pierwszych dniach po poro-
dzie gruczoły sutkowe ssaków 
produkują siarę. Mleko to inaczej 
nazywane młodziwo. Jest gęste 
i żółte, stąd jego potoczna nazwa 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce z ponad 277 mld zł 
aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 6,2 mln klientów. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku 
uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na 
rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie dwóch najbardziej odpornych wśród 
50 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA). Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych 
(w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni 
ostatnich 10 lat, wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) 
oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). 

zastosowanie w przemyśle spo-
żywczym. Jest surowcem bezpiecz-
nym, co potwierdzają dokumenty 
wydane przez: Parlament Euro-
pejski (PE), Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, 
ang. European Food Safety Autho-
rity), Agencję Żywności i Leków 
(FDA, ang. Food and Drug Admini-
stration) w Stanach Zjednoczonych. 
• Suplement diety Muracol Pro-

tect jest produktem kompletnym, 
a połaczenie składników w odpo-
wiednich proporcjach tworzy efekt 

synergii, dla jeszcze lepszego dzia-
łania składników w naszych orga-
nizmach. 

Jak wybrać odpowiedni 
suplement diety? Muracol 
Protect, to się naprawdę opłaca

 Muracol Protect ma w 100% 
skład naturalny, bez żadnych sub-
stancji wzbrylających ani barwni-
ków czy wypełniaczy. Jest to czysty 
i naturalny produkt, a w dodatku 
wykonany w technologii pęcherzy-

ków liposomalnych, dzięki czemu 
jest minimum 10 razy mocniejszy 
od zwykłego colostrum, od zwy-
kłych probiotyków i prebiotyków. 
Tak badania i opis technologii 
liposomalnej określa efektywność 
suplementów w niej wykonanych 
od zwykłych suplementów. Zamiast 
połykać po 12 kapsułek innego colo-
strum, wypija Pani dwie łyżeczki 
Muracol Protect.
 Produkt do nabycia w sklepie 
firmowym pod adresem:

www.muracolprotect.pl
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takim jak regularna ocena proce-
dur produkcyjnych czy skrupu-
latne dobieranie odpowiednich 
partnerów biznesowych, firmie 
udaje się wypełniać to założenie 
i sprzedawać kosmetyki, które 
są dobre nie tylko dla skóry, ale 
również dla planety. Wszystkie 
opakowania są sprawdzane pod 
kątem ich przyjazności dla śro-
dowiska, a marka stale ogranicza 
zużycie surowców ze źródeł nie-
odnawialnych i stawia na mate-
riały nadające się do recyklingu.

net jest miejscem, gdzie nasi klienci 
podejmują coraz więcej decyzji zaku-
powych. Tym bardziej dziękujemy im 
za zaufanie, pozytywne opinie oraz 
niesłabnące przywiązanie do marki 
Shell Helix. Co ważne, my również 
idziemy z duchem czasu. Wiemy, że 
zmieniają się oczekiwania nabywców 
środków smarnych. Rośnie popu-
larność olejów zapewniających 
lepszą ochronę silnika, mających 
dłuższą żywotność i jednocześnie 
mogących pomóc zmniejszyć ślad 
węglowy. Aktualna gama produktów 
Shell Helix spełnia te wymagania 
i pomaga przyczyniać się do zapew-
nienia bardziej zrównoważonego 

Auto-planeta.pl 
to pierwsza w Polsce 
zaawansowana platforma 
internetowa oferująca usługi 
finansowania pojazdów.
Oferta produktowa 
i usługowa marki 
auto-planeta.pl 
została wyróżniona 
w ogólnopolskim 
plebiscycie Laur Klienta 
Odkrycie Roku 2022 
w kategorii wynajem 
długoterminowy i usługi 
leasingowe.

„Oddać naturze to, 
co od niej dostajemy” – tak 
brzmi jedna z naczelnych 
wartości francuskiej marki 
Yves Rocher, pochodzącej 
z bretońskiego miasteczka 
La Gacilly. Zasada 
ta została sformułowana 
już w 1959 roku przez 
założyciela firmy, którego 
imię i nazwisko do tej pory 
jest oficjalną nazwą marki. 

Oleje silnikowe Shell Helix to jedne z najbardziej 
zaawansowanych technologicznie, w pełni syntetycznych 
środków smarnych dostępnych na polskim rynku. 
Oleje Shell Helix uzyskały aprobaty i rekomendacje 
wiodących producentów samochodów na świecie, ale 
cieszą się również niesłabnącym zaufaniem klientów. 
Potwierdzeniem tego jest wyróżnienie w postaci nagrody 
e-Laur X-lecia w prestiżowym plebiscycie Laur Klienta.

 Zrównoważony rozwój, 
sprawiedliwy handel, ekolo-
giczna uprawa roślin, wsparcie 
w sadzeniu lasów w różnych 
zakątkach świata oraz trzy poko-
lenia rodziny Rocher, zarządzające 
marką od kilkudziesięciu lat – to 
wszystko czyni Yves Rocher czymś 
więcej niż zwykłą firmą kosme-
tyczną.
 Yves Rocher nieustannie stara 
się eliminować negatywny wpływ 
produkcji kosmetyków na środo-
wisko. Dzięki swoim staraniom, 

 Wyróżnienie to efekt najwyż-
szej sumy głosów zebranych przez 
markę Shell Helix w internetowych 
głosowaniach na Laur Konsumenta/
Laur Klienta w latach 2012-2022. 
Przeliczenie głosów oddanych przez 
internautów potwierdziło, że oleje 
Shell Helix znajdują się w elicie 
produktów dostępnych na rynku 
konsumpcyjnym w Polsce.
 – Laur Konsumenta/Laur Klienta 
to jeden z najbardziej liczących się 
certyfikatów konsumenckich w Pol-
sce. Niezmiernie cieszy mnie, że po 
raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni 
przez użytkowników ocenianych 
produktów. Świat się zmienia, a inter-

1 Termin „neutralny emisyjnie” oznacza, że koncern Shell zawarł transakcję, w ramach której określona ilość ekwiwalentu dwutlenku 
węgla (CO₂e), odpowiadająca ilości związanej z wydobyciem i transportem surowca, produkcją, dystrybucją, wykorzystaniem i zakoń-
czeniem cyklu życia oleju Shell Helix Ultra 0W nie została wyemitowana dzięki ochronie naturalnych ekosystemów lub została usunięta 
z atmosfery poprzez proces bazujący na naturze. CO2e (ekwiwalent CO2) odnosi się do CO2, CH4, N2O.
2 Doskonała ochrona przed naprężeniami i zużyciem silnika w ekstremalnych temperaturach, w porównaniu ze specyfikacją API SP.
3 W oparciu o wyniki testów turbosprężarki w porównaniu z ACEA A3/B4 i specyfikacjami OEM.
4 W oparciu o wyniki zużycia paliwa ACEA M111 w porównaniu z olejem referencyjnym dla branży.

Dla nas natura to coś 
więcej niż źródło inspiracji

Najlepiej oceniane oleje 
silnikowe w Polsce

Japońska filozofia 
zdrowia oparta na 
naturalnej mocy roślin

– mówi Przemysław Kruk, współ-
założyciel firmy KOGEN.

W poszukiwaniu 
wewnętrznej harmonii  
– dla kogo są nasze produkty? 

 Dzisiejszy świat stawia nam 
ogromne wyzwania – musimy 
radzić sobie ze stresem, jesteśmy 
narażeni na zanieczyszczenia znaj-
dujące się w powietrzu, wodzie czy 
jedzeniu. Walczymy z bezsennością, 
osłabieniem, złym samopoczuciem 
i brakiem koncentracji. Do tego 
dochodzą choroby cywilizacyjne, 
takie jak nowotwory, schorzenia 
układu krążenia, mózgu i otyłość. 
Dlatego tak ważne jest świadome 
życie, wsłuchiwanie się w potrzeby 
organizmu i dokonywanie właści-
wych wyborów. Utrzymanie ciała 
i umysłu w dobrej kondycji może 
być z powodzeniem wspierane. 
 Preparaty oferowane przez 
KOGEN to nutraceutyki o szerokim 
spektrum działania, które mają dro-
gocenny wpływ na funkcjonowanie 
ludzkiego organizmu. Oligo-Elite® 
zawiera krótkołańcuchowe polife-
nole o niskiej masie cząsteczkowej 
pozyskiwane z owoców liczi (85%) 
oraz zielonej herbaty (15%). Polife-
nole te mają udowodnione naukowo 
działanie redukujące tkankę tłusz-
czową wisceralną (nazywaną 
brzuszną),  wpływając regulująco 
na metabolizm organizmu, wspo-
magają układ sercowo-naczyniowy 
i immunologiczny, oraz antyoksyda-
cyjne. Polecane są wszystkim, którzy 
szukają bezpiecznych metod spo-

wolnienia oraz odwrócenia procesu 
starzenia się skóry (anti-aging), chcą 
poprawić działanie układu krążenia, 
a także wspomóc proces redukcji 
tkanki tłuszczowej w jamie brzusz-
nej. Stosowanie produktu zaleca się 
również po intensywnym wysiłku 
fizycznym, gdyż wspomaga rege-
nerację organizmu. 
 Z kolei Etas® zawiera opatento-
wane związki pozyskiwane z dol-
nych części szparagów, które akty-
wują wytwarzanie w organizmie 
tzw. białek opiekuńczych (HSP70). 
Te zaś mają zdolność utrzymania 
równowagi komórkowej, chronią 
układ nerwowy, zwiększają odpor-
ność na stres i redukują napięcia 
psychiczne. Są skuteczne w walce 
z bezsennością, problemami z kon-
centracją oraz pamięcią. 

Bezpieczeństwo i jakość 
przede wszystkim

 Obecnie konsumenci mają bar-
dzo szeroki wybór suplementów na 
polskim rynku. Jednak warto sięgać 
po te, których pozytywny wpływ 
na nasz organizm został potwier-
dzony badaniami. Skuteczność i bez-
pieczeństwo działania związków 
aktywnych zawartych w suplemen-
tach KOGEN potwierdziły: Harvard 
Medical School, Columbia University 
in the City of New York, Yale Uni-
versity School of Medicine i Korea 
University. – Dlatego popieramy plany 
uregulowania rynku suplementów 
w Polsce, aby zapewnić konsumentom 
właściwą ochronę i bezpieczeństwo 
zdrowotne – mówi Przemysław Kruk. 

KOGEN – kim jesteśmy?

 KOGEN to firma, która powstała 
z fascynacji japońską filozofią zdro-
wia opartą na mocy naturalnych 
składników zamkniętych w inno-
wacyjnej formule. Założyciele firmy 
w poszukiwaniu skutecznych, bez-
piecznych i naturalnych składni-
ków dotarli aż na zieloną wyspę 
Hokkaido, gdzie produkowane są 
jedyne na świecie preparaty pozy-
skiwane z bioaktywnych źródeł 
wspomagających funkcjonowa-
nie naszego organizmu. KOGEN 
ma wyłączność na sprzedaż tych 
związków w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Ich flagowe produkty 
to Oligo-Elite® oraz Etas® (suple-
menty diety) – cieszą się dużą popu-
larnością i zaufaniem konsumentów. 
 – Japońska firma Amino Up, 
producent związków aktywnych 
zawartych w Oligo-Elite® oraz 
Etas®, zachwyciła nas swoją stra-
tegią rozwoju – opartą na sza-
cunku do środowiska naturalnego 
przy jednoczesnym wykorzystaniu 
najnowocześniejszych technologii. 
Produkcja odbywa się w fabryce Eco 
House, ekologicznym budynku na 
wzór żywego organizmu niwelują-
cym do 50% emisji CO2. Serce fabryki 
to najnowocześniejsze rozwiązania 
biotechnologii służące pozyskiwaniu 
z roślin najcenniejszych składników. 
Każdy z etapów produkcji podlega 
bardzo restrykcyjnym procedurom, 
a aktywne związki pozyskiwane 
z roślin przebadano pod kątem sku-
teczności i bezpieczeństwa przez 
renomowane uczelnie na świecie 

rynku. Na starcie klient otrzymuje 
kompletną analizę kosztów najmu 
wybranego pojazdu, indywidualną 
opiekę, informacje o bieżących 
wyprzedażach i promocjach oraz 
wiele innych korzyści. Oferta skiero-
wana jest do wszystkich ceniących 
sobie mobilność oraz komfort zwią-
zany z użytkowaniem pojazdów.

Usługi dostępne na portalu 
auto-planeta.pl

• Leasing samochodów osobowych
• Leasing samochodów dostaw-

czych i ciężarowych
• Leasing maszyn i sprzętu ciężkiego
• Leasing motocykli
• Leasing konsumencki
• Wynajem długoterminowy samo-

chodów osobowych dla firm
• Wynajem długoterminowy samo-

chodów osobowych dla osób 
fizycznych

• Kredyty i pożyczki samochodowe 
dla firm

• Kredyty i pożyczki samochodowe 
dla osób fizycznych

Dlaczego auto-planeta.pl?

• Dla firm i osób fizycznych 
• Oferta pojazdów z rabatami flo-

towymi 
• Możliwość samodzielnego wyli-

czenia raty leasingu 
• Finansowanie 100% wartości 

przedmiotu w PLN, EUR 

• Pojazdy nowe i używane 
• Szybka weryfikacja i decyzja 
• Procedura uproszczona (bez 

dostarczania dokumentów finan-
sowych) 

• Możliwość złożenia wniosku 
online 

• Odbiór pojazdu nawet 
w 48 godzin od złożenia wniosku 
leasingowego 

• Okres finansowania do 84 mie-
sięcy 

Model współpracy 
z klientami

 Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom klientów, w pierwszej 
fazie współpracy doradcy plat-
formy internetowej pomagają 
w konfiguracji lub wyborze właści-
wego pojazdu spośród aut dostęp-
nych od ręki. Następnie w oparciu 
o potrzeby i możliwości klienta 
przygotowywany jest właściwy 
model finansowania. Zawsze 
indywidualnie ustalane są takie 
elementy, jak: wkład własny, okres 
kontraktu, ewentualny wykup lub 
zdanie pojazdu, potrzebne usługi 
dodatkowe: pakiet serwisowy, 
ubezpieczenie, assistance, GAP 
i wiele innych. 
 W zakresie dostawców pojaz-
dów właściciel portalu współpra-
cuje wyłącznie z autoryzowanymi 
dealerami na polskim rynku moto-
ryzacyjnym.

Finansowanie krojone 
pod Ciebie

 Na portalu auto-planeta.pl 
Klient znajdzie wymarzony samo-
chód i dopasuje odpowiadające 
mu finansowanie. W swojej ofercie 
właściciel portalu posiada: najem 
długoterminowy, leasing dla firm, 
leasing dla klientów indywidual-
nych, kredyt samochodowy oraz 
usługi concierge w zakresie zakupu 
pojazdów. Ta innowacyjna forma 
stworzona została przez pasjonatów 
motoryzacji w połączeniu z eksper-
tami z dziedziny finansów i rynków 
finansowych. – Doświadczenie oraz 
gruntowna wiedza pozwoliły nam 
wypracować autorskie, innowacyjne, 
a przede wszystkim bezpieczne roz-
wiązania w dziedzinie leasingu oraz 
długoterminowego najmu pojazdów, 
dostosowane do indywidualnych 
potrzeb każdego klienta – mówi 
Adam Paterak, Co-founder Auto-
-planeta.pl. – Korzystając z naszych 
usług otrzymujesz możliwości, które 
przez wiele lat dostępne były jedynie 
dla małej rzeszy odbiorców flotowych. 

Usługa skierowana jest 
do wszystkich ceniących 
sobie mobilność

 Oferta finansowania platformy 
internetowej umożliwia dostęp do 
rabatów flotowych proponowanych 
jedynie największym odbiorcom na 

Wybierz wymarzony 
samochód z dogodnym 
finansowaniem

rozwoju w przyszłości – powie-
dział Łukasz Radzymiński, Dyrek-
tor Sprzedaży w dziale olejowym 
Shell Polska.
 Gama olejów silnikowych Shell 
Helix obejmuje neutralne emisyjnie1 
produkty przeznaczone do samo-
chodów osobowych zasilanych róż-
nymi paliwami, w tym pojazdów 
hybrydowych. Stosowanie olejów 
Shell Helix zapewnia użytkownikom 
takie korzyści jak dłuższa ochrona 
parametrów silnika2, doskonała 
ochrona turbosprężarki3 oraz do 
3% oszczędności paliwa, co w połą-
czeniu z możliwością wydłużenia 
żywotności silnika obniża emisję4. 
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Praca w IKEA. Znaczy więcej.

 W tym roku wprowadzamy 
w IKEA nowe podejście „Leadership 
by all”. Jego ideą jest ewolucja przy-
wództwa, które staje się udziałem 
wszystkich pracowników_czek. Ma 
ono być przede wszystkim:
• Włączające – w IKEA wie-

rzymy, że poczucie przynależności 
i wspólnoty jest tym, co wyzwala 
w ludziach to, co najlepsze. Rolą 
Lidera_ki jest stwarzać innym prze-
strzeń do realizowania własnego 
potencjału i pomysłów oraz osią-
gania wyznaczonych celów. W ten 
sposób budujemy zaangażowanie, 
poczucie sprawczości, innowacyj-
ność, ambicje i odpowiedzialność 
za swoją efektywność oraz rozwój, 
co, bez względu na pochodzenie, 
tożsamość, pozycję czy rolę, jest 
kluczowe dla naszego sukcesu.
• Zbudowane na wartościach – są 

one sercem naszego przywództwa. 
Prawdziwy duch IKEA opiera się 
na pasji, ciągłym dążeniu do ulep-
szania, świadomości kosztów oraz 
gotowości do brania odpowiedzial-
ności za biznes i za ludzi, którzy 
go tworzą.
• Dla wszystkich – konieczne jest 

wzięcie odpowiedzialności przez 
każdego i każdej z nas. Wszyscy 
jesteśmy częścią tej zmiany – inspi-
rujemy się nawzajem, motywujemy 
do ciągłej nauki i osiągania kolej-
nych celów.
 Jedną z oczekiwanych kompe-
tencji przywódczych jest nawigo-
wanie w nieznanym, czyli umie-
jętność szukania nowych szans 
i możliwości w obliczu wyzwań przy 
jednoczesnym zadbaniu o zdrowie 
i samopoczucie swoje oraz innych. 

Sposób, w jaki dbamy o pracowników w IKEA, 
wynika z naszej kultury organizacyjnej i wartości, 
oraz kompetencji przywódczych. Szacunek, dawanie 
dobrego przykładu, wspólna praca, a przede wszystkim 
troska o ludzi i planetę są naszymi drogowskazami.

Ostatnie lata to ciągłe mierzenie 
się z nieznanym: pandemią, wojną, 
a obecnie kryzysem energetycz-
nym i rosnącymi kosztami życia. 
To wszystko sprawia, że nieustanie 
szukamy nowych sposobów działa-
nia i wspierania pracowników_czek. 
Dlatego w roku 2022 postawiliśmy 
na benefity związane ze wzmac-
nianiem poczucia bezpieczeństwa 
i stabilności, a jednocześnie budowa-
liśmy zaangażowanie wokół tematu 
wsparcia dla osób najbardziej 
potrzebujących. W obliczu kryzysu 
humanitarnego związanego z wojną 
na Ukrainie wdrożyliśmy „Dni na 
pomoc” – dodatkowe, płatne dni 
wolne, które każdy pracownik mógł 
wykorzystać na wolontariat. Wpro-
wadziliśmy również ubezpieczenie 
na życie i zdrowie w całości finan-
sowane przez IKEA, by pracownicy 
poczuli się chronieni i zabezpieczeni 
finansowo, bez obciążania swojego 
domowego budżetu. Nasi pracow-
nicy i ich rodziny mogą również 
korzystać z Programu Wsparcia, 
który zapewnia porady ekspertów 
w zakresie zdrowia psychicznego 
i fizycznego, doradztwa finansowego 
czy prawnego. Pracownicy mogą 
zawsze zwrócić się z wnioskiem 
o wsparcie w obliczu szczególnie 
trudnej sytuacji materialnej, życio-
wej czy zdrowotnej w ramach ZFŚS. 
W szczególnych okresach, takich jak 
na przykład pandemia czy kryzys 
energetyczny, uruchamiamy dodat-
kowe środki i rozwiązania.
 Od 2020 roku IKEA realizuje 
strategię nastawioną na równość, 
różnorodność i włączanie oraz stra-
tegię w obszarze zrównoważonego 

rozwoju. Zrealizowaliśmy takie 
inicjatywy jak „Tak! dla edukacji 
klimatycznej” wraz z WWF Polska 
czy „Pokój Nastolatka” z Fundacją 
Dajemy Dzieciom Siłę. Istotna jest 
także kwestia równości płci: obecnie 
luka płacowa w IKEA jest mniejsza 
niż 0,5%, wśród osób zatrudnionych 
56% stanowią kobiety, a na stanowi-
skach menedżerskich jest ich 54%. 
W 2022 roku zorganizowaliśmy 
program stażowy „Zwiększanie 
kompetencji zawodowych osób 
z doświadczeniem uchodźczym”. 
Celem programu jest włączenie 
takich osób do społeczności IKEA 
oraz wsparcie w budowaniu umie-
jętności cenionych na polskim rynku 
pracy. Program, oprócz pracy w róż-
nych działach w sklepie, obejmuje 
udział w zajęciach z j. polskiego 
i warsztatach kulturowych, jak 
również pomoc psychologiczną 
i prawną ze strony naszego partnera 
Fundacji Ocalenie. Chcemy w ten 
sposób inspirować innych praco-
dawców oraz realnie wpływać na 
sytuację uchodźców i uchodźczyń 
na rynku pracy. Pragniemy obalać 
stereotypy i zmienić narrację wokół 
osób z doświadczeniem uchodź-
czym oraz budować społeczność 
aktywnie wspierającą włączanie 
różnorodnych utalentowanych 
osób. W pierwszej edycji programu 
w IKEA Warszawa Targówek udział 
wzięło 10 uczestniczek i uczestni-
ków, z których 67% znalazło zatrud-
nienie w IKEA po jego zakończeniu. 
W 2023 roku będziemy kontynu-
ować program i rozszerzymy go do 
grupy minimum 30 osób w kilku 
sklepach w Polsce.

Od ponad 20 lat dostarczamy najnowsze 
technologie i wzbogacamy codzienne życie 
nieograniczonymi możliwościami. Zawsze robimy 
to odpowiedzialnie, z myślą o lepszym jutrze.

Dziękujemy
naszym Klientom

za uznanie i zaufanie.
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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 decy-
zje, skoro każdy z produktów wg pro-
ducenta jest najlepszy? Po pierwsze, 
należy zdać sobie sprawę, że to, co 
mówi producent jest przede wszyst-
kim reklamą. Dlatego w poszuki-
waniu opinii warto zapoznać się 
z ocenami konsumentek. A tych jest 
wiele zarówno w sieci, jak i poza nią.  
 Jest wiele portali interneto-
wych, na których można przeczytać 
recenzje 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 także 
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, ponie-
waż 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 wskazówkę. 
Jedną z takich nagród jest Laur Kon-

sumenta. Można go znaleźć na opa-
kowaniach polskiej marki Kolastyna 
czy amerykańskiej Palmer’s. Laur 
Konsumenta jest jedną z ciekaw-
szych 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 
zawsze 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.
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Praca w IKEA. Znaczy więcej.

 W tym roku wprowadzamy 
w IKEA nowe podejście „Leader-
ship by all”. Jego ideą jest ewo-
lucja przywództwa, które staje 
się udziałem wszystkich pra-
cowników_czek. Ma ono być 
przede wszystkim:
• Włączające – w IKEA wie-

rzymy, że poczucie przynależności 
i wspólnoty jest tym, co wyzwala 
w ludziach to, co najlepsze. Rolą 

Sposób, w jaki dbamy o pracowników w IKEA, wynika z naszej kultury organizacyjnej i wartości, 
oraz kompetencji przywódczych. Szacunek, dawanie dobrego przykładu, wspólna praca, a przede 
wszystkim troska o ludzi i planetę są naszymi drogowskazami.

Lidera_ki jest stwarzać innym prze-
strzeń do realizowania własnego 
potencjału i pomysłów oraz osią-
gania wyznaczonych celów. W ten 
sposób budujemy zaangażowanie, 
poczucie sprawczości, innowacyj-
ność, ambicje i odpowiedzialność 
za swoją efektywność oraz rozwój, 
co, bez względu na pochodzenie, 
tożsamość, pozycję czy rolę, jest 
kluczowe dla naszego sukcesu.

• Zbudowane na wartościach – są 
one sercem naszego przywództwa. 
Prawdziwy duch IKEA opiera się 
na pasji, ciągłym dążeniu do ulep-
szania, świadomości kosztów oraz 
gotowości do brania odpowiedzial-
ności za biznes i za ludzi, którzy 
go tworzą.
• Dla wszystkich – konieczne jest 

wzięcie odpowiedzialności przez 
każdego i każdej z nas. Wszyscy 

jesteśmy częścią tej zmiany - inspi-
rujemy się nawzajem, motywujemy 
do ciągłej nauki i osiągania kolej-
nych celów.
 Jedną z oczekiwanych kompe-
tencji przywódczych jest nawigo-
wanie w nieznanym, czyli umie-
jętność szukania nowych szans 
i możliwości w obliczu wyzwań przy 
jednoczesnym zadbaniu o zdrowie 
i samopoczucie swoje oraz innych. 

Ostatnie lata to ciągłe mierzenie 
się z nieznanym: pandemią, wojną, 
a obecnie kryzysem energetycz-
nym i rosnącymi kosztami życia. 
To wszystko sprawia, że nieustanie 
szukamy nowych sposobów działa-
nia i wspierania pracowników_czek. 
Dlatego w roku 2022 postawiliśmy 
na benefity związane ze wzmac-
nianiem poczucia bezpieczeństwa 
i stabilności, a jednocześnie budo-
waliśmy zaangażowanie wokół 
tematu wsparcia dla osób najbar-
dziej potrzebujących. W obliczu 
kryzysu humanitarnego związanego 
z wojną na Ukrainie wdrożyliśmy 
„Dni na pomoc” – dodatkowe, płatne 
dni wolne, które każdy pracownik 
mógł wykorzystać na wolontariat. 
Wprowadziliśmy również ubezpie-
czenie na życie i zdrowie w całości 
finansowane przez IKEA, by pracow-
nicy poczuli się chronieni i zabez-
pieczeni finansowo, bez obciążania 
swojego domowego budżetu. Nasi 
pracownicy i ich rodziny mogą rów-
nież korzystać z Programu Wsparcia, 
który zapewnia porady ekspertów 
w zakresie zdrowia psychicznego 
i fizycznego, doradztwa finansowego 
czy prawnego. Pracownicy mogą 
zawsze zwrócić się z wnioskiem 
o wsparcie w obliczu szczególnie 
trudnej sytuacji materialnej, życio-
wej czy zdrowotnej w ramach ZFŚS. 
W szczególnych okresach, takich jak 
na przykład pandemia czy kryzys 
energetyczny, uruchamiamy dodat-
kowe środki i rozwiązania.
 Od 2020 roku IKEA realizuje 
strategię nastawioną na równość, 
różnorodność i włączanie oraz stra-
tegię w obszarze zrównoważonego 

rozwoju. Zrealizowaliśmy takie 
inicjatywy jak „Tak! dla edukacji 
klimatycznej” wraz z WWF Polska 
czy „Pokój Nastolatka” z Fundacją 
Dajemy Dzieciom Siłę. Istotna jest 
także kwestia równości płci: obecnie 
luka płacowa w IKEA jest mniejsza 
niż 0,5%, wśród osób zatrudnionych 
56% stanowią kobiety, a na stanowi-
skach menedżerskich jest ich 54%. 
W 2022 roku zorganizowaliśmy 
program stażowy „Zwiększanie 
kompetencji zawodowych osób 
z doświadczeniem uchodźczym”. 
Celem programu jest włączenie 
takich osób do społeczności IKEA 
oraz wsparcie w budowaniu umie-
jętności cenionych na polskim rynku 
pracy. Program, oprócz pracy w róż-
nych działach w sklepie, obejmuje 
udział w zajęciach z j. polskiego 
i warsztatach kulturowych, jak 
również pomoc psychologiczną 
i prawną ze strony naszego partnera 
Fundacji Ocalenie. Chcemy w ten 
sposób inspirować innych praco-
dawców oraz realnie wpływać na 
sytuację uchodźców i uchodźczyń 
na rynku pracy. Pragniemy obalać 
stereotypy i zmienić narrację wokół 
osób z doświadczeniem uchodź-
czym oraz budować społeczność 
aktywnie wspierającą włączanie 
różnorodnych utalentowanych 
osób. W pierwszej edycji programu 
w IKEA Warszawa Targówek udział 
wzięło 10 uczestniczek i uczestni-
ków, z których 67% znalazło zatrud-
nienie w IKEA po jego zakończeniu. 
W 2023 roku będziemy kontynu-
ować program i rozszerzymy go do 
grupy minimum 30 osób w kilku 
sklepach w Polsce.

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 doko-
nano 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 badawczą, 
czy reklamową ten skrót może nie-
wiele mówić. W uproszczeniu, CAPI 
to metoda bezpośrednich wywia-
dów przeprowadzanych w domach 
respondentów z udziałem kom-

putera. Wyniki takich badań kodo-
wane są w trakcie przeprowadzania 
wywiadu, a dane z terenu przesy-
łane 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 ukoń-
czyli studia, nieco częściej zwracają 
uwagę na obecność godeł promo-
cyjnych przy logotypie wybiera-
nej 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 produkty 

opatrzone godłem Top Marki, to 
najczęściej mężczyźni. Panów satys-
fakcjonuje najwyższe z możliwych 
odznaczeń, co wskazywać może na 
odwieczną samczą chęć współza-
wodnictwa, zdobycia najwyższej 
wygranej. W tym przypadku takim 
konsumenckim świętym Graalem 
jest produkt najbardziej rekomendo-
wany 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 
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.


