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Kompleksowe rozwiązania i digitalizacja 
procesów – branża KEP w trendzie wzrostowym

Komentarza udzieliła 
Anna Kania-Okieńczyc, 

Wiceprezes ds. Marketingu 
i Doświadczenia Klienta 

DHL Parcel

	 Rynek	kurierski	rozwija	się	
bardzo	dynamicznie.	Według	
prognoz	Urzędu	Komunikacji	
Elektronicznej wolumen prze-
syłek	kurierskich	zwiększy	się	
w tym roku do 860 mln sztuk 
i	do	950	mln	sztuk	w	przyszłym	
roku.	To	pokazuje,	jak	duży	jest	
potencjał		branży.
 Trendem, który jest widoczny 
najmocniej	 i	w	największym	
stopniu	kształtuje	rynek,	jest	
dopasowanie do odbiorcy. To 
cecha,	 która	 charakteryzuje	
przede	 wszystkim	 segment	
B2C,	zaś	rynek	usług	kurierskich	
wywodzi	się	z	segmentu	dostaw	
do	biznesu.	Wcześniej	liczył	się	
przede wszystkim nadawca 
i	firma	kurierska.	Jednak	wraz	
z	rozwojem	internetu	i	branży	
e-commerce	sytuacja	się	zmie-
niła.	Tryb	życia	biznesu	jest	inny	
niż	odbiorców	indywidualnych.	
Niektórzy	dzisiaj	pracują	zdalnie	
i	potrzebują	doręczenia	przesyłki	
do	domu,	innego	dnia	do	biura,	
a	kolejnego	–	do	automatu	lub	

pobliskiego	sklepu,	w	którym	
planują	zrobić	zakupy	przy	oka-
zji	odbioru	przesyłki	lub	odwrot-
nie. Dzisiaj funkcjonujemy 
w	triadzie	zależności.	Nadawca	
integruje	nas	w	koszyku	zakupo-
wym,	by	odbiorca	mógł	wybrać	
naszą	usługę,	my	–	stawiamy	
na zrozumienie potrzeb odbior-
ców	i	na	rozwiązania,	które	są	
w stanie najlepiej je zaopieko-
wać,	a	finalny	odbiorca	–	ela-
stycznie	 zarządza	 dostawą	
w	wygodny	dla	siebie	sposób.	
W	całym	procesie	zakupowym	
bardzo	ważny	jest	ostatni	etap,	
czyli	 dostawa	 do	 finalnego	
odbiorcy,	który	jest	wizytówką	
sklepu	internetowego.	Tutaj	liczy	
się	profesjonalny,	niezawodny	
dostawca	usług	kurierskich.	To	
często	on	decyduje	o	tym,	w	jaki	
sposób	klient	postrzega	cały	pro-
ces,	a	także	sklep	internetowy,	
w	którym	właśnie	zrobił	zakupy.
Dlatego	wyróżnikami	DHL	Parcel	
są	najwyższa	jakość	doręczeń,	
pełna	uważność	na	potrzeby	

odbiorców	 oraz	 gwarancja	
bezpiecznej i pewnej dostawy 
w ustalonym czasie. 
	 Warto	podkreślić,	że	nasza	
oferta pozwala klientom swo-
bodnie	odbierać	przesyłki	dzięki	
m.in.	największej	w	Polsce	wśród	
firm	kurierskich	sieci	Punktów	
Obsługi	Paczek	(POP).	Mamy	już	
ponad	14	000	takich	lokalizacji,	
w	skład	których	wchodzą	punkty	
handlowo-usługowe	na	terenie	
całej	Polski.	Współpracujemy	
z	największymi	sieciami	han-
dlowymi	 jak	np.	Lidl,	Żabka,	
Kaufland	czy	Lewiatan,	a	także	
ze	stacjami	paliw	Shell.	Kolejnym	
krokiem	w	rozwoju	kanału	OOH	
jest	wzmocnienie	sieci	POP	auto-
matami	paczkowymi	DHL	POP	
BOX,	z	których	już	korzystają	
nasi	klienci.	Docelowo	stworzą	
one	mocną,	kilkutysięczną	sieć	
maszyn	nadań	i	odbioru	zlokali-
zowanych	w	całej	Polsce.	Rozwój	
infrastruktury w tym zakresie 
wpisuje	się	we	wzrostowy	trend	
całego	rynku	i	odpowiada	na	

potrzeby	klientów	oczekują-
cych	kompleksowych	rozwiązań	
w	obsłudze	przesyłek.
	 Przeszliśmy	także	prawdziwą	
cyfrową	transformację.	Praktycz-
nie dwukrotny wzrost wolumenu 
wymagał	 rewizji	wszystkich	
procesów	w	naszej	firmie.	Nie	
moglibyśmy	obsłużyć	naszych	
klientów,	 gdyby	 nie	 wzrost	
wydajności,	efektywności,	cią-
głe	usprawnienia	w	procesach	
operacyjnych	i	doręczeniu.	Stwo-
rzyliśmy	wszystkie	rozwiązania	
dla	odbiorców	tak,	by	zapewnić	
im	pełną	wygodę,	elastyczność	
i	 możliwości	 decydowania	
o wyborze opcji.
	 Dzisiaj	świat	e-handlu	wiąże	
się	nie	tylko	z	wygodną	formą	
doręczenia,	 dopasowaną	 do	
stylu	życia	odbiorców,	ale	rów-

nież	z	digitalizacją	na	każdym	
etapie	 procesu.	 Dlatego	 sta-
wiamy	na	cyfrowe	rozwiązania	
dla	naszych	klientów.	Integra-
cja	 technologii	w	 procesach	
i	usługach	DHL	pozwala	nam	
skutecznie	 odpowiadać	 na	
potrzeby klientów oraz wspie-
rać	 efektywność	 operacyjną	
i	kosztową.	Rozwiązania	takie	
jak:	wygodne	zwroty,	sieć	OOH	
złożona	z	punktów	POP	i	auto-
matów	POP	BOX,	platforma	do	
nadawania	paczek	paczking.pl, 
usługa	 „Przekieruj”,	 służąca	
zarządzaniu	przesyłką,	system	
powiadomień	oraz	trak&trace,	
godzinowe	przedziały	doręczeń	
i	wiele	innych,	to	przykłady	pro-
jektów,	działań	i	usprawnień,	
które	 rozwijają	 nasz	 biznes	
i	wyznaczają	trendy.	
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Rozwijamy Pocztę Polską z troską o środowisko

uwzględniamy	podejmując	nowe	
inwestycje	 i	decyzje	związane	
z	przyszłością	znanej	wszystkim	
Polakom	marki.
 – Działanie w stylu „eko” 
stało się popularne w ostatnich 
latach. Niektóre firmy robią 
w tym zakresie naprawdę dużo. 
Co Poczta Polska robi, aby być 
firmą przyjazną dla środowiska?
	 –	Staramy	się	być	rozpozna-
wani	jako	firma	odpowiedzialna	
społecznie.	Dbałość	o	środowisko	
wpisuje	się	w	tę	odpowiedzialność.	
Świadomie	i	systematycznie	zmie-
niamy	technologię	ogrzewania	na	
energooszczędną.	W	naszych	sor-
towniach	modernizujemy	oświe-
tlenie i umaszynowienie. Takie 
inwestycje	oznaczają	redukcję	
zużycia	energii	i	obniżenie	emisji	
dwutlenku	węgla.	Wyniki	cyklicz-
nie	podejmowanego	audytu	ener-
getycznego	pokazują,	że	dzięki	
stosowaniu	oświetlenia	LED	i	inte-
ligentnych	rozwiązań	zmniejsza-
jących	pobór	energii	ograniczamy	
negatywny	wpływ	na	środowisko	

Poczta Polska to największa firma świadcząca usługi 
logistyczne w Polsce, a także jeden z czołowych 
rodzimych pracodawców pod względem 
zatrudnienia. Firma użytkuje tysiące nieruchomości, 
w tym wielkopowierzchniowe i umaszynowione 
sortownie oraz flotę ponad 5000 pojazdów.
Skala działalności spółki sprawia, że trudno jest 
przecenić jej wpływ na środowisko naturalne.
Czy zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes 
wpisują się w priorytetowe kierunki rozwoju 
Poczty Polskiej? Rozmawiamy o tym z Prezesem 
Zarządu Spółki, panem Krzysztofem Falkowskim.

związany	z	prowadzeniem	działal-
ności	gospodarczej	na	tak	wielką	
skalę.	Sukcesywnie	uzupełniamy	
bazę	naszych	pojazdów	dostaw-
czych	samochodami,	które	speł-
niają	nowe,	bardziej	wymagające	
normy	europejskie.	Pracownikom	
zapewniamy	narzędzia	umożli-
wiające	budowanie	ekologicznych	
nawyków	–	oszczędzanie	wody,	
papieru,	energii	elektrycznej.	Dzia-
łamy	zatem	wielowektorowo.
 – Wspomniał Pan o audytach 
energetycznych. O jakie badania 
chodzi? 
	 –	W	naszym	Centrum	Infra-
struktury zatrudniamy ekspertów, 
których	celem	jest	dokumentowa-
nie	wpływu	działalności	spółki	na	
środowisko	naturalne.	Bazując	na	
tej	wiedzy	możemy	identyfikować	
obszary,	które	wymagają	naszej	
troski	oraz	pozwalają	realizować	
przedsięwzięcia	ukierunkowane	
na	poprawę	efektywności	energe-
tycznej	i	pozyskanie	świadectw	
w	tym	zakresie	(„białych	certy-
fikatów”).	

 – Poczta Polska obejmuje 
swoim zasięgiem funkcjonowa-
nia cały kraj. Czy uwzględniają 
Państwo w swojej działalności 
wymagania związane ze zrówno-
ważonym rozwojem i wpływem 
na środowisko naturalne?
	 –	Poczta	Polska	dysponuje	
siecią	 ponad	 7600	 placówek,	
obecnych	 w	 każdym	 zakątku	
naszej	ojczyzny.	Każdego	dnia	
dostarczamy ponad trzy miliony 
różnych	przesyłek.	Zatrudniamy	
ponad	67	tysięcy	osób.	Skala	naszej	
działalności	jest	więc	bezdysku-
syjna	–	jesteśmy	ogromną	firmą.	
Przy	tak	dużej	organizacji	ważnym	
jest,	aby	podejmowane	działania	
były	odpowiednio	skoordynowane	
i	miały	wsparcie	przedstawicieli	
organów	korporacyjnych	spółki.	
Dlatego	kiedy	na	początku	2021	
roku	ogłaszaliśmy	średniotermi-
nową	strategię	naszej	firmy,	jeden	
z	pięciu	podstawowych	celów	stra-
tegicznych	określiliśmy	mianem	
„Zielonej	Poczty	Polskiej”.	Dziś	jest	
to element transformacji, który 

	 Zgodnie	z	wymogami	prawa,	
Poczta	Polska	systematycznie	pro-
wadzi	audyty	energetyczne	obej-
mujące	całkowite	zużycie	ener-
gii	elektrycznej,	cieplnej	i	paliw	
w	spółce.	Takie	badania	zostały	
wykonane	w	2017	i	w	2021	roku.	
Podczas	ostatniego	audytu	zwery-
fikowano:	4724	lokale	i	budynki,	
5928	środków	transportu	i	około	
168	900	urządzeń	wykorzysty-
wanych	w	 przedsiębiorstwie.	
Badanie	wykazało,	że	względem	
poprzedniego	audytu	Poczta	Pol-
ska	wykorzystała	o	4	025	831,24	
kWh	energii	mniej,	a	to	oznacza	
redukcję	emisji	CO2	aż	o	16	319	ton	
rocznie!	Zmniejszenie	emisji	CO2 
możliwe	było	przede	wszystkim	
dzięki	rezygnacji	z	kotłowni	wła-
snych	i	przejściu	na	zaopatrzenie	
systemowe oraz systematycznym 
inwestycjom	w	modernizację	
oświetlenia	w	wybranych	obiek-
tach	własnych.
 – Strategia, inwestycje, 
audyty – czy jest w tym wszyst-
kim miejsce na edukację? Prze-

cież dysponujecie Państwo wiel-
kimi możliwościami.
	 –	 Owszem.	 Przez	 cały	 rok	
prowadzimy	 edukację	 ekolo-
giczną	 skierowaną	 do	 tysięcy	
pracowników	Poczty.	Specjaliści	
publikują	materiały	i	zachęcają	
do	 stosowania	 praktycznych	
wskazówek w pracy i w codzien-
nym	życiu.	W	Poczcie	Polskiej	
pracuje	ponad	67	tysięcy	osób.	
Promowanie	dobrych	nawyków	
wśród	pocztowców	wpływa	na	
ogromną	liczbę	osób	–	bliskich	
naszych	pracowników.	Należy	
również	pamiętać	o	wyjątkowym	
narzędziu	edukacyjnym,	którym	
dysponujemy.	Oczywiście	mam	
tutaj	na	myśli	nasze	znaczki	pocz-
towe.	Za	pomocą	miniaturowych	
dzieł	sztuki	promujemy	bowiem	
także	wiedzę	i	troskę	o	środowisko	
naturalne	wśród	Polaków.	
 – Czy z rozwiązań przyja-
znych dla środowiska mogą 
korzystać także klienci Poczty 
Polskiej? 
	 –	 Wszystkie	 rozwiązania	
wewnętrzne	realizowane	są	także	
z	myślą	o	klientach.	Chcielibyśmy,	
aby	mieli	poczucie,	że	korzystają	
z	usług	firmy,	która	działa	odpo-
wiedzialnie. Nie musi to wcale 
oznaczać	spadku	jakościowego	
–	jest	wręcz	odwrotnie.	Obserwu-
jąc	trendy	rynkowe,	rozwijamy	
sieć	punktów	odbioru	i	nadawa-
nia	przesyłek.	W	tym	momencie	
mamy	ich	około	17	tysięcy.	Obok	
placówek	pocztowych	są	to	także	
sklepy	Żabka,	Biedronka,	Lewiatan,	
ABC, Delikatesy Centrum, kioski 
czy	saloniki	prasowe	RUCH.	Klient	
odbiera	przesyłkę	w	dogodnym	dla	
siebie	czasie	i	terminie	z	jednego	
wybranego	przez	siebie	miejsca.	
Kurierzy	nie	muszą	jeździć	od	
posesji	do	posesji,	co	ogranicza	
emisję	spalin	i	dwutlenku	węgla.

 – Rozwiązania na rzecz śro-
dowiska to także wspomniany 
przez Pana świat e-usług. Co 
Państwo oferują w tym zakre-
sie już w tej chwili? 
	 –	 Rozwiązania	 cyfrowe	 to	
obszar, w którym intensywnie 
się	rozwijamy.	Pandemia	przy-
spieszyła	wiele	procesów.	Bez	
konieczności	drukowania	można	
np.	 nadać	 przesyłkę,	 uzyskać	
potwierdzenie	jej	doręczenia	oraz	
zwrotu	czy	informację	o	awiza-
cji.	Online	można	także	zamówić	
usługi:	polecony	do	skrzynki,	dosy-
łanie	korespondencji	pod	właściwy	
adres	czy	ponowne	doręczenie	
awizowanej	 przesyłki.	 Poczta 
Polska	jako	Operator	Wyznaczony	
odgrywa	kluczową	rolę	w	procesie	
cyfryzacji	kraju.	Zgodnie	z	Ustawą	
o	doręczeniach	elektronicznych	
staliśmy	się	dostawcą	nowych	
publicznych	usług:	rejestrowa-
nego	doręczenia	elektronicznego	
i	przesyłki	hybrydowej	w	syste-
mie	e-Doręczenia.	Gdy	w	pełni	
zaczniemy	z	nich	korzystać	–	jako	
firmy	i	osoby	prywatne	–	można	
powiedzieć,	że	w	komunikacji	
zajdzie	prawdziwa	ekologiczna	
rewolucja.	Już	teraz	wiele	spraw,	
szczególnie	z	podmiotami	komer-
cyjnymi,	załatwiamy	online,	coraz	
częściej	np.	opłacamy	faktury,	które	
otrzymujemy mailowo. Szeroko 
rozumiane	 sprawy	 urzędowe	
załatwiamy	jednak	nadal	bardzo	
często	poprzez	formę	papierową,	
listową.	Zmiany	w	tym	zakresie,	
przeniesienie komunikacji na 
linii	państwo-obywatel	do	prze-
strzeni	elektronicznej,	ograniczą	
chociażby	zużycie	potrzebnych	
do	drukowania,	a	następnie	logi-
styki surowców, a co za tym idzie 
–	wydatnie	zmniejszą	negatywny	
wpływ	na	środowisko	naturalne.
 – Dziękuję za rozmowę.

Sklep dla 
Twojego pupila

	 Max&Mrau	to	miejsce	do	którego	
zaglądają	właściciele	psów,	kotów	
i	innych	zwierząt	domowych,	których	
dobro	pupila	jest	ich	priorytetem.
	 Kupując	produkty	on-line	oszczę-
dzamy czas, znajdujemy w jednym 
miejscu	to	czego	szukamy,	a	dodat-
kowo	możemy	liczyć	na	pomoc	
i	doradztwo	ze	strony	psa	Maxa	
i	kota	Mrau.	Nie	tylko	dbają	oni	
o	jakość	obsługi,	ale	i	wyszukują	
najlepsze promocje w szerokim 
asortymencie	artykułów	dla	zwie-
rząt	domowych.	Czworonożni	spe-
cjaliści	swojemu	testowaniu	poddali	
wiele produktów tak, by do portfo-
lio	oferty	sklepu	trafiły	wyłącznie	
sprawdzone	artykuły	dla	zwierząt	
od	rekomendowanych	producen-
tów.	Misją	Max&Mrau	jest	wspólne	
dbanie	o	dobro	naszych	zwierzęcych	
przyjaciół.	Każdy	opiekun	domo-
wego	zwierzaka	wie,	jak	ważne	jest	
dostosowanie odpowiedniej diety 

oraz	dobór	właściwych	akcesoriów	
niezbędnych	do	higieny	czy	zaba-
wek. Wielokrotnie mamy problem 
ze skompletowaniem wyprawki 
i	zależy	nam,	żeby	wszystko	dostać	
w	jednym	miejscu.	Odwiedzając	
sklep internetowy posiadamy ten 
luksus,	że	mamy	dostęp	do	dużo	
większego	asortymentu	niż	posia-
dają	sklepy	stacjonarne.	Podstawą	
w	hodowli	psów	i	kotów,	czy	też	
innych	zwierząt	 jest	zapewnie-
nie	im	dostępu	do	dobrej	jakości	
karmy.	W	Max&Mrau	z	łatwością	
odnajdziesz odpowiednie dla Two-
jego	pupila	produkty	zdrowotne.	
W	asortymencie	dostępne	są	cho-
ciażby	specjalistyczne	pokarmy	dla	
kotów	czy	bezzbożowe	karmy	dla	
psów,	a	także	jedzenie	dla	gadów,	
ptaków lub rybek, czy pokarm dla 
małych	ssaków.
 Niskie ceny, atrakcyjna oferta 
oraz	wygoda	z	oszczędnością	czasu	
to	niewątpliwe	walory	przyciąga-
jące	na	stronę	sklepu	internetowego	
maxandmrau.pl	
	 Do	31.03.23	z	kodem	MAXLAUR	
zniżka	przy	zakupach	powyżej	
150	zł.	Życzymy	udanych	zakupów!	

Max&Mrau należy 
do grona najlepszych 
sklepów zoologicznych 
online w Polsce.
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MOYA jest to najszybciej rozwijająca się ogólnopolska sieć stacji paliw. 
Pierwsza stacja pod tą marką powstała w 2009 r. Na przestrzeni 
ponad 12 lat sieć weszła do branżowej ekstraklasy, stając się liderem pod 
względem tempa rozwoju. Stacje prezentują najwyższy europejski standard 
jeżeli chodzi o ofertę i jakość obsługi. Grupa Anwim, właściciel marki MOYA, 
zakończyła 2022 rok z imponującym wynikiem ponad 400 punktów w sieci. 
Firma nie chce zwalniać tempa i zakłada, że do końca 2024 roku będzie 
minimum 500 stacji w niebiesko-czerwonych barwach.  

Spółka nazwa.pl jest najczęściej wybieranym dostawcą hostingu w chmurze 
i jedynym polskim rejestratorem domen posiadającym łącznie 3 akredytacje: 
NASK, EURid i ICANN. Dostarczane przez nią innowacyjne rozwiązania 
IT na co dzień ułatwiają przedsiębiorcom prowadzenie biznesu w sieci 
i wyznaczają trendy rozwoju dla branży IT. Każdy klient nazwa.pl może liczyć 
na profesjonalną całodobową pomoc techniczną, świadczoną nie tylko przez 
e-mail, infolinię oraz czat, lecz także za pośrednictwem grup dyskusyjnych 
w mediach społecznościowych. Ogromne zaufanie, jakim cieszy się nazwa.pl, 
znalazło potwierdzenie w przyznanej jej nagrodzie Laur Klienta 2022.

Droga do sukcesu niezależnej polskiej marki

Nazwa.pl otrzymała tytuł złoty Laur Klienta 2022

w	żagle,	by	kontynuować	rozwój.		
Firma	w	tym	samym	roku	podjęła	
strategiczną	decyzję	o	rozpoczęciu	
importu	paliw	–	oleju	napędowego,	
benzyn	oraz	LPG.	Zwiększyło	to	
znacznie	bezpieczeństwo	zaopa-
trzenia	sieci	MOYA	i	przyczyniło	
do	zwiększenia	płynności	dostaw.	

Odważne decyzje biznesowe

	 2020	rok	był	dla	sieci	MOYA	
kolejnym	 przełomem.	 Wtedy	
otwarta	została	stacja	numer	300.	
Aby	zintensyfikować	rozwój,	firma	
pozyskała	fundusze	z	kredytów	oraz	
emisji	obligacji.	W	tym	samym	roku	
zakupiła	od	DM	Reflex	sieć	samo-
obsługowych	stacji	paliw	eMILA.	
Sieć	zasiliło	30	obiektów	i	powstał	
nowy format stacji oraz submarka 
–	MOYA	express.	Dzięki	korzyst-
nym	lokalizacjom	i	niższym	cenom	
samoobsługowe	stacje	odniosły	
rynkowy sukces. 
 To jednak nie koniec zmian, 
które	miały	miejsce	w	2020	r.	
Większościowym	akcjonariuszem	
Anwim	S.A.	stał	się	wtedy	fundusz	
Polish	Enterprise	Funds,	który	
posiadł	 łącznie	66%	udziałów	
spółki.	Inwestor	słusznie	dostrzegł	
ogromny	potencjał	rozwoju	Anwim.	
W	ramach	nowej	strategii	ustalono	
również	kolejny	kamień	milowy	–	
minimum	500	stacji	MOYA	do	końca	
2024 r.

usługi,	a	także	–	w	razie	potrzeby	
–	uzyskał	dla	niej	natychmiastowe	
wsparcie	techniczne.	Biorąc	pod	
uwagę	tylko	powyższe	argumenty,	
przyznanie	Lauru	Klienta	2022	
dla	nazwa.pl	było	dla	kapituły	
nagrody	w	zasadzie	formalnością.	

Strony WWW 
na CloudHostingu nazwa.pl 
działają najszybciej

	 Jednym	z	ważniejszych	roz-
wiązań,	z	których	mogą	korzy-
stać	klienci	nazwa.pl,	jest	sieć	
Content Delivery Network. To 
rozbudowana infrastruktura 
serwerów	rozmieszczonych	na	
całym	świecie,	które	dzięki	bufo-
rowaniu elementów stron WWW 
przyspieszają	działanie	witryn	
należących	do	klientów	spółki.	
Bardzo	dużą	zaletą	tej	technolo-
gii	jest	jej	automatyczna	konfi-
guracja	z	CloudHostingiem	oraz	
to,	że	kontrola	nad	poprawnym	
działaniem	całości,	począwszy	od	
utrzymania plików na serwerze, 
a	skończywszy	na	udostępnianiu	
ich	na	drugim	końcu	świata,	leży	
po stronie nazwa.pl. 
	 Poszczególne	 węzły	 CDN	
nazwa.pl	 rozmieszczone	 są	
w	strategicznych	dla	ruchu	inter-
netowego	miejscach	w	Polsce,	
Europie	i	USA.	W	początkowej	
fazie	budowy	sieci	były	one	zlo-

400 stacji w 2022 roku

	 Pod	koniec	2022	roku	firma	
przekroczyła	liczbę	400	stacji.	
Stacje	MOYA	znajdują	się	w	całej	
Polsce	zarówno	przy	głównych	
drogach	krajowych,	jak	i	lokalnych,	
w	dużych	miastach	i	mniejszych	
miejscowościach.	Zdecydowaną	
większość	stanowią	stacje	obsłu-
gowe	z	przystacyjnym	sklepem	
i	 Caffe	MOYA,	 ale	w	 portfolio	
są	także	stacje	automatyczne	–	
wyłącznie	dla	flot	–	oraz	samoob-
sługowe	MOYA	express	zarówno	
dla	klientów	biznesowych,	 jak	
i	 indywidualnych.	 Wszystkie	
łączy	najwyższa	jakość	i	standardy	
obsługi.	
	 Spółka	Anwim	jest	dziś	silnym,	
stabilnym	przedsiębiorstwem,	
które	nie	zwolniło	tempa	rozwoju	
nawet	w	czasie	pandemii	COVID-
19	czy	wojny	na	Ukrainie.	MOYA	
jest	dzisiaj	w	ścisłej	czołówce	funk-
cjonujących	w	Polsce	sieci	stacji	
paliw	zarówno	pod	względem	
zagęszczenia	sieci,	jak	i	jakości	
oferowanych	usług.	Ciągłe	inno-
wacje	i	świetne	relacje	z	klientami	
pozwalają	grupie	rozwijać		tożsa-
mość	marki	oferującej	najwyższe	
standardy	dla	klienta	końcowego	
na rynku lokalnym. Na ten sukces 
pracują	także	partnerzy	–	70%	
stacji	w	sieci	MOYA	to	placówki	
franczyzowe. 

kalizowane	głównie	zagranicą,	
jednak	biorąc	pod	uwagę	fakt,	że	
80%	zapytań	o	rodzime	serwisy	
internetowe	pochodzi	z	teryto-
rium	naszego	kraju,	nazwa.pl	
postanowiła	uruchomić	dodat-
kowe	punkty	obecności	w	wielu	
miastach	w	Polsce.	Tak	powstały	
węzły	CDN	nazwa.pl	w	Krakowie,	
Warszawie,	Poznaniu,	Gdańsku,	
Katowicach	i	we	Wrocławiu.	Ich	
lokalizacja	została	starannie	roz-
planowana,	aby	szybkość	wczyty-
wania	witryn	dla	każdego	inter-
nauty	w	naszym	kraju	była	zawsze	
jak	największa.	To	duży	sukces	
spółki,	 dzięki	 któremu	 setki	
tysięcy	stron	utrzymywanych	
na	serwerach	nazwa.pl	zyskało	
dodatkowe przyspieszenie. Warto 
podkreślić,	że	spółka,	wychodząc	
naprzeciw oczekiwaniom wszyst-
kich	użytkowników	sieci,	posta-
nowiła	w	2022	roku	udostępnić	
usługę	CDN	nazwa.pl	także	dla	
właścicieli	serwerów	dedykowa-
nych,	VPS	i	hostingów	w	innych	
firmach.	

Bezpieczeństwo zawsze 
na pierwszym miejscu

	 Ochrona	danych	 i	bezpie-
czeństwo	świadczonych	przez	
nazwa.pl	usług	od	ponad	25	lat	
wykraczają	poza	standardy	obo-
wiązujące	w	rodzimej	branży	

Pierwsze niebiesko-czerwone 
stacje

	 Pierwsza	stacja	w	barwach	
MOYA	została	otwarta	w	Mińsku	
Mazowieckim	w	2009	r.	Do	końca	
tamtego	roku	działały	cztery	punkty	
MOYA,	w	2010	–	17,	a	w	2011	–	już	
43.	Kilkadziesiąt	stacji	w	najwyż-
szym	standardzie	jakości	i	obsługi,	
doskonałe	relacje	z	partnerami	oraz	
dobrze	rozwijający	się	program	dla	
flot	były	dobrymi	fundamentami	
do	rozwoju	także	pod	względem	
asortymentu.	Firma	stworzyła	
produkty	marki	własnej	–	napój	
energetyczny	 MOYA	 energia	
oraz	oryginalne	paliwo	premium	
ON	MOYA	Power.	To	był	jednak	
dopiero	początek	dynamicznych	
zmian w obszarze pozapaliwowym 
–	w	sklepach	oraz	koncepcie	gastro-
nomicznym	Caffe	MOYA.

Silny wiatr w żagle 

	 Istotnym	kamieniem	milowym	
w	rozwoju	spółki	Anwim	i	sieci	sta-
cji	paliw	MOYA	było	objęcie	mniej-
szościowego	pakietu	udziałów	
przez	Enterprise	Investors,	które	
miało	miejsce	w	listopadzie	2018	r.	
Już	wówczas	sieć	MOYA	rozwijała	
się	najszybciej	na	rynku	–	w	tempie	
kilkudziesięciu	stacji	paliw	na	rok,	
a	wejście	strategicznego	partnera	
dało	grupie	silny,	dodatkowy	wiatr	

	 Strategia	nazwa.pl	opiera	się	
przede	wszystkim	na	ciągłym	roz-
woju	technologicznym.	W	ostat-
nim	czasie	firma	zasłynęła	m.in.	
uruchomieniem	własnej	sieci	
CDN,	stając	się	tym	samym	pierw-
szym	polskim	dostawcą	hostingu,	
który	może	pochwalić	się	takim	
rozwiązaniem	oraz	wyznaczając	
kierunek	zmian	dla	całej	branży.	
Hosting	w	chmurze,	który	oferuje	
nazwa.pl, to nie tylko miejsce na 
umieszczenie witryny interneto-
wej,	lecz	także	szereg	przydatnych	
funkcjonalności,	takich	jak	cho-
ciażby	automatyczna	kompresja	
obrazów	na	stronach	do	poleca-
nego	przez	Google	formatu	WebP,	
gwarancja	bezpieczeństwa	poczty	
e-mail	dzięki	ochronie	za	pomocą	
mechanizmu	2FA	czy	też	system	
wykonywania	automatycznych	
kopii	bezpieczeństwa	danych.	
Działanie	nazwa.pl	to	nie	tylko	
dbałość	o	pełne	bezpieczeństwo	
usług,	lecz	także	najwyższa	tro-
ska	o	obsługę	klienta.	W	ostatnim	
raporcie przedstawionym przez 
Instytut	Badawczy	MANDS	pomoc	
telefoniczna	nazwa.pl	okazała	się	
działającą	najszybciej	spośród	
infolinii	 innych	polskich	 firm	
hostingowych.	 Każdego	 dnia	
300-osobowy	zespół	pracowni-
ków	nazwa.pl	dba	o	to,	aby	każdy	
klient	spółki	mógł	być	spokojny	
o	 stabilność	 działania	 swojej	

Przyszłość i ekologia

 Anwim z optymizmem patrzy 
w	przyszłość.	500	stacji	w	sieci	
do	końca	2024	 r.	 jest	 realnym	
celem.	Firma	skupia	się	także	na	
wyzwaniach,	jakie	stoją	przed	całą	
branżą	paliwową,	czyli	transfor-
macji	energetycznej	i	zwiększaniu	
udziału	w	miksie	energetycznym	
odnawialnych	źródeł	energii.	
	 Spółka	sukcesywnie	wprowa-
dza	proekologiczne	rozwiązania	
w	ramach	sieci	stacji	paliw	MOYA,	
które	pozwalają	m.in.	obniżyć	ślad	
węglowy	produkowany	przez	sta-
cje. W tym celu wybrane placówki 
wyposażane	są	m.in.	w	ekologiczne	
źródła	ogrzewania,	 jak	pompy	
ciepła,	innowacyjne,	energoosz-
czędne	systemy	oświetlenia	czy	
panele	fotowoltaiczne.	Cała	ener-
gia	wykorzystywana	na	stacjach	
MOYA	należących	do	Anwim	S.A.	
pochodzi	ze	źródeł	odnawialnych.	
W	tym	roku	ponadto	powstaną	
w	sieci	MOYA	pierwsze	punkty	
ładowania	pojazdów	elektrycz-

IT.	Z	istotnych	rozwiązań	warto	
wskazać	chociażby	na	komplek-
sowe zabezpieczenie 2FA dla 
poczty elektronicznej, które 
oferuje	 wyłącznie	 nazwa.pl. 
Mechanizm	 2FA	 wprowadza	
dodatkowy element sprawdza-
jący	uprawnienie	osoby	chcącej	
odczytać	wiadomości	e-mail	do	
korzystania z danej skrzynki. 
Oprócz	podania	loginu	i	hasła,	
użytkownik	poczty	musi	auto-
ryzować	swój	dostęp	za	pomocą	
wiadomości	SMS	lub	kodu	z	apli-
kacji	Google	Authenticator.	W	ten	
sposób maile klientów nazwa.pl 
są	chronione	niezależnie	od	tego,	
czy	 do	 ich	 odczytu	 używany	
jest	webmail,	czy	też	program	
na komputerze lub smartfonie. 
Uwierzytelnienie	dwufaktorowe	
odgrywa	ogromną	rolę	w	bezpie-
czeństwie	usług	realizowanych	
za	pośrednictwem	sieci,	dlatego	
warto	z	niego	korzystać	w	każ-

nych.	Innym	rozwiązaniem	wpro-
wadzonym	z	troską	o	środowisko	są	
ekologiczne	karty	paliwowe	MOYA,	
które	zostały	nagrodzone	złotym	
Laurem	Konsumenta.	

Ekologiczne innowacje 
docenione przez klientów

	 Anwim	już	od	ponad	dziesięciu	
lat	z	sukcesem	rozwija	program	
flotowy	dla	klientów	biznesowych	
–	MOYA	firma.	Najważniejszym	jego	
zadaniem	jest	umożliwienie	użyt-
kownikom optymalizacji kosztów 
poprzez atrakcyjne rabaty na paliwa 
oraz	zbiorcze	faktury	upraszczające	
proces rozliczania tankowania. Sto-
sowanie	kart	MOYA	firma	zapewnia	
ponadto	pełną	kontrolę	nad	doko-
nanymi tankowaniami. 
	 Anwim	zachęca	do	korzystania	
z	aplikacji	mobilnej	i	wirtualnych	
kart,	ale	dla	grupy	klientów,	którzy	
preferują	tradycyjne	metody	płat-
ności,	firma	przygotowała	specjalne	
ekologiczne	karty.	Zostały	one	wyko-
nane	z	materiału	pochodzącego	

dej	sytuacji.	Wszyscy	słyszymy	
o	problemach,	jakie	mogą	pojawić	
się,	gdy	dostęp	do	kont	e-mail	
otrzyma	ktoś	niepowołany.	Po	co	
więc	ryzykować?	
	 Oczywiście	bezpieczeństwo	IT	
ma	różne	oblicza.	Oprócz	mecha-
nizmu 2FA dla poczty, jest nim na 
przykład	backup	plików	strony	
WWW	i	wiadomości	mailowych	
na	wypadek	ich	niezamierzo-
nego	usunięcia	lub	modyfikacji.	
Klienci	nazwa.pl	mają	możliwość	
wykonywania	automatycznych	
kopii	zapasowych	danych	z	ser-
werów	CloudHosting	wg	definio-
wanego	przez	siebie	harmono-
gramu	i	przywracania	ich	w	razie	
potrzeby	na	serwer	dosłownie	
kilkoma	kliknięciami	myszki.	
W	 celu	 zapewnienia	 pełnej	
ochrony	backupy	umieszczane	
są	na	macierzach	w	innym	Data	
Center	niż	to,	które	obsługuje	
hosting	z	plikami	źródłowymi.

z	recyklingu.	Co	ciekawe,	dodatek,	
który	został	użyty	w	produkcji	tego	
materiału,	przyspiesza	ich	biode-
gradację.	 Proces	 biodegradacji	
materiału,	z	którego	zostały	wypro-
dukowane	karty,	zachodzi	w	środo-
wiskach	bogatych	w	mikroby,	takich	
jak	biologicznie	aktywne	składowi-
ska	odpadów.	Materiał	przyciąga	
mikroby	do	produktu,	pozwalając	
im	kolonizować	swoją	powierzchnię.	
Gdy	bakterie	założą	kolonię,	wydzie-
lają	kwasy	rozkładające	łańcuch	poli-
meru.	Drobnoustroje	wykorzystują	
szkielet	węglowy	łańcucha	polime-
rowego	jako	źródło	energii	i	traktują	
tworzywo	jako	pożywienie.	
	 Konsumentom	bardzo	spodo-
bało	się	to	innowacyjne	rozwiąza-
nie	i	w	prestiżowym	plebiscycie	
Laur	Konsumenta	aż	42%	głosów	
w	kategorii	ekologiczne	strategie	
w	biznesie	(rynek	paliw)	oddano	na	
karty	paliwowe	MOYA.	Wyróżnienie	
daje	jeszcze	większą	motywację	do	
wprowadzania	kolejnych	innowacji	
oraz jest dowodem na proekolo-
giczną	wrażliwość	konsumentów.	

Stały rozwój
oferowanych usług

	 Spółka	nazwa.pl	jest	najchęt-
niej	wybieraną	firmą	hostingową	
w	Polsce.	Z	jej	usług	skorzystało	
do	dziś	ponad	1	000	000	klientów,	
rejestrując	ponad	5	000	000	domen,	
uruchamiając	ponad	500	000	usług	
hostingowych	i	aktywując	przeszło	
1	000	000	certyfikatów	SSL.	Nie	ma	
wątpliwości,	że	nazwa.pl	to	usłu-
godawca	wyznaczający	standardy	
w	polskim	internecie.	Zaufanie	
klientów	do	spółki	buduje	też	fakt,	
że	w	każdej	chwili,	chcąc	uzyskać	
jakąkolwiek	odpowiedź	na	pytanie	
związane	z	usługą,	mogą	oni	liczyć	
na	połączenie	z	konsultantem	info-
linii	w	ciągu	kilku	sekund!	Zdobycie	
prestiżowego	tytułu	Laur	Klienta	
2022 stanowi potwierdzenie wiary-
godności	i	rzetelności	działań	podej-
mowanych	przez	nazwa.pl	każdego	
dnia, niezmiennie od ponad 25 lat.
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Grupa Raben Solidnym Pracodawcą

	 Najważniejszymi	elementami	
naszej	strategii	HR	jest	wspieranie	
zaangażowania	i	rozwoju	naszych	
pracowników.	 Kultura	 korpo-
racyjna	Raben	jest	definiowana	
i	kształtowana	z	udziałem	pracow-
ników poprzez ankiety i podczas 
warsztatów	odbywających	się	we	
wszystkich	15	krajach,	w	których	
działamy.	Bardzo	zależy	nam	na	
budowaniu	kultury	angażującej	
naszych	pracowników	–	dlatego	
też	regularnie	przeprowadzamy	
badania	ich	satysfakcji.	Uważnie	
wsłuchujemy	się	w	ich	opinie.	Są	one	
dla	nas	inspiracją	do	wprowadzania	
zmian	i	nowych	projektów.	Robimy	
to	zawsze	z	pracownikami,	ponieważ	
wszyscy	mamy	wpływ	na	to,	jak	nam	
się	wspólnie	pracuje.	Takie	podejście	
bierze	się	z	funkcjonujących	w	naszej	
firmie	wartości,	jakimi	są:	Przedsię-
biorczość,	Partnerstwo	i	Wyzwania.	
Jednocześnie	wdrażamy	rozwiąza-
nia	organizacyjne	i	technologiczne	
podnoszące	wydajność	naszej	pracy	
i	wspierające	pracowników	w	bez-
piecznym i efektywnym wykony-
waniu	codziennych	obowiązków.	
	 Ubiegły	rok	przeznaczyliśmy	na	
wdrożenie	innowacyjnego	narzę-
dzia	do	zarządzania	procesami	HR	
w	Grupie	Raben.	Zdecydowaliśmy	
się	wdrożyć	nowoczesny	system	SAP	
HR	do	kompleksowego	zarządzania	
administracyjnymi i rozwojowymi 

W Grupie Raben mówimy 
o sobie People with Drive. 
To nasz wyróżnik, który 
jest kwintesencją naszej 
kultury organizacyjnej 
i wartości firmowych.
Dążymy do przyciągania 
najbardziej utalentowanych 
pracowników, 
zatrzymywania ich 
i oferowania im 
różnorodnych możliwości 
rozwoju osobistego. 

procesami	HR.	W	obszarze	admini-
stracji kadrowej system ten zapew-
nia	standaryzację	i	automatyzację	
procesów	HR,	a	także	usprawnia	
przepływ	dokumentów,	co	prze-
kłada	się	na	ogólną	wysoką	jakość	
tych	procesów	oraz	zadowolenie	
pracowników.	 Kolejną	 istotną	
i	integralną	wartością	systemu	jest	
funkcjonalność	dotycząca	rozwoju	
pracowników	w	ramach	organizacji,	
zarządzania	wydajnością	i	plano-
wania	sukcesji.	Ma	to	szczególne	
znaczenie	w	organizacji	takiej	jak	
nasza,	która	dynamicznie	się	roz-
wija	i	wymaga	ustrukturyzowanego	
i	globalnego	podejścia	do	polityki	
rozwoju	i	zarządzania	HR.	Wdrożony	
system	SAP	HR	zrewolucjonizuje	
również	podejście	do	zarządzania	
talentami	i	plany	sukcesji	w	Grupie	
Raben.	Dzięki	niemu	możliwe	stanie	
się	budowanie	i	wdrażanie	spójnej	
polityki	HR,	co	z	pewnością	przynie-
sie	organizacji	wymierne	korzyści.	Za	
wdrożenie	modułu	SAP	HR	Grupa	
Raben	otrzymała	międzynarodową	
nagrodę	CEE	Quality	Awards	w	kate-
gorii	„Functional	Transformation”.	
	 Warto	też	podkreślić,	że	wspie-
ramy	wszystkich	naszych	pracow-
ników	w	rozwoju	ich	kompetencji	
i	umiejętności.	Zapewniamy	szeroki	
wybór	różnych	szkoleń	i	warsztatów.	
Wykorzystujemy	do	tego	nowo-
czesne	narzędzia	i	metody.	Każda	

spółka	Grupy	Raben	jest	zobowią-
zana	zapewnić	swoim	pracowni-
kom nie tylko skuteczne szkolenia 
onboardingowe,	ale	również	szko-
lenia	z	zakresu	BHP,	umiejętności	
managerskich,	zarządzania	pro-
jektami	oraz	zgodności	z	prawem.	
Ponadto	spółki	prowadzą	programy	
szkoleniowe	w	innych	obszarach,	
opracowywane na poziomie 
poszczególnych	spółek.	Grupa	Raben	
promuje	też	wśród	swoich	pracow-
ników	odpowiedzialne	podejście	do	
ekologii	i	środowiska.	Drive	to	Bee	
to	proekologiczny	projekt,	którego	
celem	jest	wspieranie	bioróżnorod-
ności	–	nie	jest	więc	przypadkiem,	
że	to	pszczoły	są	beneficjentami	
projektu.	Siedziba	Grupy	Raben	
stała	się	domem	dla	tysięcy	pszczół,	
które	są	otoczone	opieką	naszych	
pracowników	–	wolontariuszy.	Nasi	
pracownicy	wraz	z	rodzinami	są	
zapraszani	do	udziału	w	warsztatach	
i	innych	inicjatywach	podnoszących	
świadomość	znaczenia	pszczół	i	ich	
roli w naszym ekosystemie oraz 
uczących,	jak	razem	dbać	o	bioróż-
norodność.	„Logistyczna”	pasieka	
pomaga	w	szerzeniu	wiedzy	o	tym,	
jak	ważną	rolę	odgrywają	pszczoły	
w	naturze,	oraz	inspiruje	innych	do	
zainteresowania	się	pszczelarstwem.	
Pszczeli	projekt	stworzył	nowe	miej-
sce do realizacji talentów i pasji przez 
pracowników	Grupy	Raben.

Anita Koralewska-Ratajczak, 
Dyrektor HR dla Grupy Raben

Tina Dej, Dyrektor Programu 
Solidny Pracodawca Roku

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. Projekt Solidny Pracodawca Roku powstał 
przede wszystkim po to, aby wyłonić, uhonorować 
oraz promować podmioty gospodarcze cechujące 
się wzorcową polityką personalną, która przekłada się 
na wysoką jakość produktów i usług. Spośród tysięcy 
podmiotów gospodarczych działających na terenie całego 
kraju selekcjonowane są te przedsiębiorstwa, które mogą 
zawalczyć o tytuł Solidnego Pracodawcy Roku i znaleźć się 
w elitarnym gronie laureatów.

 – Spośród tysięcy podmiotów 
gospodarczych działających na 
terenie całego kraju selekcjo-
nowane są te przedsiębiorstwa, 
które mogą zawalczyć o tytuł 
Solidnego Pracodawcy Roku i zna-
leźć się w elitarnym gronie laure-
atów. Proszę powiedzieć w kilku 
słowach, czym jest dokładnie 
projekt Solidny Pracodawca Roku.
	 –	Nasz	projekt	jest	jednym	z	naj-
starszych	tego	typu	przedsięwzięć	
w	Polsce.	Od	 lat	weryfikujemy	
tysiące	podmiotów	gospodarczych	
pod	względem	prowadzonej	polityki	
personalnej.	Nasze	działania	to	nie	
tylko	research	w	lokalnym	środo-
wisku,	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	rodzi-
mym	rynku	pracy.	Celem	programu	
Solidny	Pracodawca	Roku	jest	wyło-
nienie	najlepszych	pracodawców	
w	Polsce,	szczególnie	tych,	którzy	
w	swojej	działalności	promują	naj-
ciekawsze	rozwiązania	z	zakresu	
HR,	a	przy	tym	dzielą	się	własnymi	
doświadczeniami	na	łamach	ogól-
nopolskiej prasy.
 – Jaki jest cel tej inicjatywy?
	 –	Celem	projektu	jest	wyłonienie	
oraz wsparcie medialne podmiotów, 
których	działania	w	zakresie	HR	są	
godne	naśladowania.	Nadrzędną	
cechą	jest	potwierdzenie	rzetelności,	

odpowiedzialności,	a	przede	wszyst-
kim	solidności	danej	organizacji.	
Wyróżnienie	tytułem	Solidnego	
Pracodawcy	Roku	daje	jasny	prze-
kaz	o	tym,	że	dana	firma	jest	liderem	
w	dziedzinie	zarządzania	najistot-
niejszym	kapitałem	każdej	organiza-
cji,	czyli	ludźmi.	W	konkurencyjnym	
otoczeniu	nie	ma	istotniejszej	cechy	
niż	solidność.	Świadomość,	iż	dany	
podmiot	uzyskał	takie	wyróżnienie,	
utwierdza	w	przekonaniu,	że	będzie	
on	nie	tylko	świetnym	pracodawcą,	
ale	również	partnerem	biznesowym.
 – Jakie korzyści przynosi pra-
codawcy udział w tym projekcie?
	 –	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	pracowników.	
Wymaga	 on	 od	 pracodawców	
takich	działań,	które	pozwolą	w	pełni	
wykorzystywać	potencjał	całego	
przedsiębiorstwa.	W	konkurencyj-
nym	otoczeniu	przedsiębiorstwom	
coraz	trudniej	wyróżnić	się	na	tle	
pozostałych	podmiotów,	tym	samym	
pozyskanie	specjalistów	wymaga	
od	nich	dodatkowych	działań.	Firmy	
chcą	zatrudniać	rzetelnych	pracow-
ników,	ale	też	takich,	którzy	zostaną	
w	ich	strukturach	na	lata.	W	związku	
z	tym	podejmują	działania	zmierza-
jące	do	uzyskania	cech	unikatowych,	
którymi	przekonają	potencjalnych	
kandydatów	do	tego,	by	stali	się	
częścią	ich	organizacji.

 – Czy zauważyła Pani na prze-
strzeni lat zmiany w organizacji 
i zarządzaniu firm w Polsce?
	 –	Tak,	oczywiście.	Rynek	pracy	
w	Polsce	oraz	kultura	zarządzania	
organizacjami	są	bardzo	dyna-
miczne,	a	ich	zmiany	idą	ze	sobą	
w	parze.	Kwestie	płacowe	to	nie-
zwykle	istotny	element	dla	każdego	
pracownika	i	to	pewnie	nigdy	się	
nie	zmieni	z	logicznych	względów.	
Jednak	istotną	wartością	stały	się	
rozbudowane	działania	dotyczące	
polityki	personalnej	takie	jak	moż-
liwość	podnoszenia	kwalifikacji,	
awans czy realizacji ambicji oraz 
planów	nie	tylko	zawodowych.	Dziś	
pracownik	chce	być	postrzegany	
jako	część	organizacji.	Ukierunko-
wany	jest	na	rozwój,	a	działania	
takie jak inicjatywy pracownicze, 
wolontariaty,	imprezy	integracyjne	
sprawiają,	że	czuje	się	on	częścią	
tej	struktury.	Jednostką,	która	ma	
realny	wpływ	na	funkcjonowanie	
firmy,	w	której	jest	zatrudniona.
 – Firma zdobyła wyróżnienie 
i co teraz?
	 –	Przedsiębiorstwa	wyróżnione	
w	projekcie	Solidny	Pracodawca	
Roku	nadążają	za	zmianami	i	potrze-
bami	dynamicznego	rynku	pracy	
w	Polsce.	Wychodzą	naprzeciw	
oczekiwaniom	oraz	głośno	to	komu-
nikują.	A	my	im	w	tej	komunikacji	
pomagamy	poprzez	media,	które	
wspierają	nasz	projekt.	Myślę,	że	
czołowe	i	opiniotwórcze	dzienniki	
są	do	tego	doskonałą	platformą.	
Dzięki	nim	potencjalny	pracownik	
szukający	dla	siebie	właściwego	
miejsca zatrudnienia, a zarazem 
znający	swoją	wartość	może	bardziej	
świadomie	podejmować	decyzję.	
Jeśli	wiemy,	że	dany	podmiot	został	
zweryfikowany	pozytywnie	przez	
organizację	godną	zaufania,	to	znak,	
że	takie	przedsiębiorstwo	zasługuje	
na	naszą	uwagę.


