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STRONY RYNKU

Wybierając Hilconę, otrzymujemy natomiast coś więcej niż 
imponujący smak i świeżość. Marka stawia na działanie 
zgodne z naturą. Możemy mieć więc pewność, że produkty 
powstają na bazie jaj od szczęśliwych kur. By zaspokoić 
wysokie oczekiwania klientów, w produkcji wykorzy-
stywana jest jedynie najwyższej jakości pszenica durum.

Zachwycające składniki

 Marka Hilcona gwarantuje konsumentom najwyższą 
jakość składników swoich produktów. We wszystkich 
daniach wykorzystuje się wołowinę od dostawców, którzy 
prowadzą działalność blisko fabryk w Niemczech i Szwaj-
carii. Dzięki temu mięso jest hodowane i transportowane 
w dobrych warunkach. Osoby, które nie jedzą mięsa 
również znajdą coś dla siebie w bogatej ofercie produk-
tów marki. Hilcona zwróciła się do Europejskiej Unii
Wegetariańskiej z prośbą o sprawdzenie wszystkich dań. 
Dlatego teraz na każdym bezmięsnym produkcie znajdzie-
my etykietę V-label, która ułatwi wybór odpowiedniego 
opakowania. Z myślą o wegetarianach opracowano także 
specjalną linię produktów – Hilcona Veggie. 

Zdrowie pod ręką

 Każde opakowanie sygnowane jest ikoną „Prawdziwy 
przysmak”. Zapewnia nas ona o braku polepszaczy sma-
ków i konserwantów w składzie oraz, że jaja pochodzą 
od kur z wolnego wybiegu! Po zwery�ikowaniu etykiety 
śmiało możemy stwierdzić, że rzeczywiście tak jest, bo 
na liście składników wszelkich „E” próżno szukać. Dzięki 
takim oznaczeniom przeglądanie sklepowych półek zaj-
muje nam zdecydowanie mniej czasu. Wykorzystywanie 
takich produktów pozwala nam przygotować z pozoru 
bardzo skomplikowane dania. Weźmy na przykład 
tortelloni z łososiem i warzywami bądź ravioli z kur-
czakiem i warzywami – oba te dania wydają się bardzo 
wyszukane. W rzeczywistości przygotowanie każdego 
z nich może nam zająć ok. 15 minut, jeśli pominie się 
przygotowanie tortelloni czy ravioli. Oczywiście możemy 
je lepić samodzielnie, ale przy tak czasochłonnej pracy, 
prędzej niż obiad, my sami się zagotujemy. Znacznie 

Świeżość doceniona

Imponujące zalety

 Najlepszym tego przykładem jest marka Hilcona,
która zdobyła w tym roku Laur Konsumenta –
Odkrycie Roku 2016. Hilcona oferuje spory wybór świe-
żych makaronów, ale też sosów oraz dań wegetariańskich, 
z przyjemnie krótkim składem. Mimo, że produkty są 
nowością na polskim rynku, to tradycja samej marki ma 
już ponad 80 lat! Doświadczeni eksperci przygotowują 
niebanalne receptury, by Hilcona zachwycała świeżością 
i smakiem, sięgają po najświeższe warzywa z lokalnych 
upraw ekologicznych. Dzięki temu skraca się czas dosta-
wy, a wykorzystywane składniki są najwyższej jakości. 
Hilcona jest zatem doskonałą alternatywą dla osób, które 
lubią smacznie i zdrowo zjeść. W końcu na gotowanie 
od podstaw z pewnością trudno będzie nam znaleźć 
czas 7 dni w tygodniu. Jadanie w restauracji na dłuższą 
metę również odpada, bo wielu z nas po prostu lubi zjeść 
ciepły posiłek w domu. Jak w takim razie stworzyć własny 
jadłospis przy napiętym gra�iku? Istnieje wiele dróg na 
skróty. Należy jednak wybierać je ostrożnie, bo część 
z nich prowadzi na dietetyczne manowce. Na szczęście, 
gotowanie z produktami Hilcony to czysta przyjemność, 
naturalnie gwarantowana. 

W poszukiwaniu jakości

 Nie od dziś wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedze-
nia. Polskie markety z kolei prześcigają się w dostarczaniu 
nam wyszukanych składników. Coraz więcej inspiracji 
kulinarnych czerpiemy z innych krajów i coraz chętniej 
sięgamy po niestandardowe dodatki jak jagody goji, 
nasiona chia czy mleczko kokosowe. Zdrowy styl życia 
jest teraz na językach, ale to moda, za którą trudno nam 
nadążyć. 5 posiłków dziennie oznacza nawet do 2 godzin 
spędzonych w kuchni. Dlatego często odpuszczamy sobie 
drugie śniadanie i podwieczorek. Gdyby dodać do tego czas 
poświęcony na wędrówki po sklepach z „eko” w nazwie, 
czytanie etykiet i przeglądanie forów internetowych 
w poszukiwaniu tego, co najlepsze, to najprawdopo-
dobniej musielibyśmy się ograniczyć jedynie do dobrze 
przygotowanego obiadu. 

Boom na gotowanie trwa. W telewizji kulinarne formaty cieszą się 
niesłabnącą popularnością, w Internecie roi się od inspirujących blogów, 
media społecznościowe pękają w szwach od przepisów i apetycznych 
zdjęć. Świadomość Polaków na temat kuchni jest coraz większa i coraz 
większe są ich wymagania względem gotowania. Ma być świeżo, smacznie 
i... prosto. Ale czy można pójść na skróty, nie rezygnując z wartościowej 
i zdrowej kuchni. Okazuje się, że tak! 

szybciej przygotujemy niebanalny obiad sięgając po 
produkty Hilcona, o których domowy smak nie musimy 
się martwić!

Sieć dobrych pomysłów
 Marka Hilcona jest w pełni świadoma panujących 
trendów i potrzeb swoich konsumentów. Na ich stronie 
możemy znaleźć mnóstwo przepisów na wyjątkowe da-
nia. Są tam również sugestie dotyczące okazji spożywania 
poszczególnych przysmaków. Choć może wydawać się to 
dosyć nietypowe, to z całą pewnością jest użyteczne, bo 
do romantycznej kolacji znacznie bardziej pasuje fettucine 
z krewetkami i czerwonym pesto niż tortelloni z kiełbasą. 
Dla tych, którzy lubią tra�iać przez żołądek do serca lub 
po prostu miło zaskoczyć znajomych takie rozwiązanie 
może okazać się nieocenione. Pomoc w sposobie samego 
przygotowania znajdziemy na opakowaniu. Oczywiście, 
nie musimy sztywno trzymać się przepisów, Internet 
może być po prostu doskonałym źródłem inspiracji 
kulinarnych. Na szczęście, portfolio produktów Hilcona 
jest niezwykle bogate, więc słowa „znowu to samo?” nie 
zagoszczą w naszych domach. Jeżeli jesteśmy głodni 
pomysłów i mamy apetyt na smaczne doznania, warto 
odwiedzić stronę marki, gdyż znajdziemy tam wiele 
interesujących przepisów i nie tylko! 

Raj dla smakosza
 Pakowane pierożki czy makarony, które świetnie 
sprawdzają się jako samodzielna przekąska, a w połą-
czeniu z innymi składnikami pozwalają nam stworzyć 
zaskakujące kompozycje smakowe. No i te dodatki, 
które są elementem nadzienia… orzeszki pinii, suszone 
pomidory czy ocet balsamiczny! Jest więc pewne , że takie 
przysmaki nie znudzą się nam po kilku podejściach. Nie 
zapominajmy też, że w ofercie marki Hilcona znajdują się 
także doskonałe i aromatyczne sosy i pesto. To idealne 
uzupełnienie, bo gdy brakuje nam czasu wystarczy 
połączyć danie oraz jeden z dodatków i otrzymujemy 
małe, kulinarne dzieło sztuki, które jest proste w przygo-
towaniu, a zachwyci nas swoim imponującym smakiem. 
Szybkie obiady już nigdy nie będą takie same!

Przepis na sukces

 Jak w takim razie pogodzić zdrowy tryb życia z bra-
kiem czasu? Chyba jedyne sensowne rozwiązanie to 
sięgnąć po właśnie takie gotowe rozwiązania, które 
szybko możemy zamienić w sycącą przekąskę albo 
wysmakowane danie. Nie musimy już wybierać – szyb-
ko, smacznie czy zdrowo? Wysokiej jakości produkt, 
przygotowany ze składników świeżych niczym prosto 
z ryneczku gwarantuje posiłek, który sprosta wszystkim 
tym wymaganiom. Zasmakuj w doskonałych daniach 
i wejdź do świata kulinarnych inspiracji Hilcony!

zabiegu urządzeniem Plasma ARC, zachęcają nowe 
grono klientów do skorzystania z terapii. Zarówno 
w Plasmie ARC, jak i w innych urządzeniach Medika 
zostały zastosowane innowacyjne rozwiązania po to, 
by być zawsze krok do przodu. 
 Przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań pracu-
jemy z lekarzami medycyny estetycznej, ze znanymi 
kosmetologami oraz z inżynierami. Marka Medika jest 
rozpoznawalna w Polsce, a ze względu na dynamiczny 
rozwój wkrótce na stałe zagości także na zagranicznych 
rynkach. 

www.medikapoland.pl

Medika – polskie urządzenia 
kosmetyczne

 Każde urządzenie wzbogacone jest o innowacyjną 
funkcję, a całość dopełnia nowoczesny design oraz 
czarno-biały Corian – najtrwalszy materiał, z którego 
powstają np. elewacje budynków. Carboxytherapy, 
Plasma ARC, Laser 808 – to tylko niektóre z naszych 
osiągnięć. Misją marki Medika jest pomoc osobom, któ-
re straciły wiarę w siebie, w odzyskaniu ich najlepszych 
cech. Marka Medika pomaga także profesjonalistom 
w rozwinięciu najlepszych gabinetów kosmetycznych 
oraz gabinetów medycyny estetycznej w całej Polsce 
oraz poza jej granicami. Pośród aparatury, jaką wy-
produkowaliśmy, znajdują się także urządzenia wielo-
funkcyjne, które stanowią podstawę każdego dobrego 
gabinetu. W takich urządzeniach mogą Państwo dobrać 
aż 9 modułów w dowolnej kon�iguracji. Aparatura 
wielofunkcyjna Medika kryje w sobie innowacyjne, 
autorskie programy, takie jak Vacuum Control System, 
McT oraz wiele innych.

Kiedy się nie rozwijamy – stoimy w miejscu

 Kluczowe dla rozwoju każdego gabinetu jest po-
dążanie za trendami oraz śledzenie nowatorskich 
rozwiązań. Obecnie prym w medycynie estetycznej 
wiedzie Plasma ARC. Urządzenie przeznaczone głównie 
do blefaroplastyki powiek, redukcji zmarszczek oraz 
usuwania zmian skórnych jest naszym bestsellerem. 
Spektakularne efekty, jakie uzyskuje się po jednym 

Czy wiesz, że Polacy mają swój udział w największych osiągnięciach oraz 
badaniach kosmicznych w NASA? Pracuje tam bardzo dużo polskich inżynierów, 
a prawie nikt o nich nie słyszał. Dajmy o sobie usłyszeć! Znakomici inżynierowie 
pracują także przy naszej produkcji. Urządzenia kosmetyczne marki Medika 
zostały zaprojektowane i wykonane całkowicie w Polsce. Odnowione dania gotowe 

 Uznanie konsumentów zdobyły również dania 
gotowe marki Pamapol, które charakteryzują się bra-
kiem konserwantów, glutaminianu sodu oraz MOM 
(mięsa oddzielonego mechanicznie). – Zainwestowaliśmy 
w badania i na ich podstawie powstały nowe receptury, 
dzięki którym udało nam się uwolnić dania gotowe od 
niepożądanych składników, co jest niezwykle istotne dla 
coraz bardziej świadomego konsumenta, który czyta ety-
kiety i składy produktów. Cieszy nas, że klienci dostrzegli 
te zmiany – dodaje Robert Jankowski.

Zawsze coś dobrego pod ręką

 Konsumenci docenili także Spichlerz Rusiecki – 
markę premium w portfolio Grupy Pamapol, która jest 
liderem kategorii konserw mięsnych w słojach. W kwiet-
niu tego roku producent przeprowadził kampanię re-
klamową dla tej marki, której celem było podkreślenie 
mnogości sytuacji do konsumpcji konserw oraz łatwe do 
przechowywania i wygodne opakowanie, które umożli-
wia zabranie produktu ze sobą, niezależnie czy będzie to 
wyjazd weekendowy, czy wakacje. – Każda nagroda, jaką 
otrzymujemy, jest dla nas wartościowa, gdyż utwierdza 
nas w przekonaniu, że podejmowane przez nas działania 
są słuszne i dobrze odbierane. Jednak to wyróżnienie jest 
dla nas szczególnie cenne, gdyż przyznawane jest przez 
samych konsumentów, a ich opinia ma dla nas największe 
znaczenie – dodaje prezes zarządu Pamapol.

Grupa Pamapol –
Odkryciem Roku 2016

 W tegorocznej edycji Laurów Konsumenta Grupa 
Pamapol zdobyła tytuł Odkrycie Roku 2016 w aż trzech 
kategoriach produktowych – pasztety Pamapol 90 g 
z nakładką, dania gotowe z ulepszonym składem oraz 
konserwy mięsne w słoju marki Spichlerz Rusiecki.

Mocny start 
– innowacyjne pasztety z nakładką

 Początek roku rozpoczął się dla Grupy Pamapol 
intensywnie, ponieważ właśnie w styczniu producent 
wprowadził na rynek pierwsze w 100 proc. drobiowe 
pasztety z unikatową nakładką, dzięki której produkty 
zachowują świeżość na dłużej i nie przechodzą obcymi 
zapachami. – Ta nowość bardzo dobrze się przyjęła nie 
tylko ze względu na praktyczne rozwiązanie i wygodę 
użytkowania produktu, ale przede wszystkim ze względu 
na wyjątkowy skład: wolny od e-składników, glutaminianu 
sodu, konserwantów czy MOM – mówi Robert Jankowski,
prezes zarządu Pamapol. Na półkach sklepowych kon-
sumenci mogą znaleźć tradycyjny pasztet drobiowy 
kremowy oraz dwa warianty smakowe: pasztet drobiowy 
belgijski oraz pasztet drobiowo-pomidorowy.

Odkrycie Roku to nagroda dla innowacyjnych produktów 
i usług, które pomimo krótkiego funkcjonowania na rynku 
potrafi ą wzbudzić zaufanie konsumentów. Dotyczy ona również 
produktów i usług, które objęła nowa, ciekawa i skuteczna kampania reklamowa. 



Godła programów wspierają decyzje konsumentów!

 Odpowiedź na te i szereg innych pytań przyniosły 
nam ogłoszone niedawno wyniki badań wykonanych 
przez instytut GFK Polonia, będący oddziałem jednej 
z największych �irm badawczych na świecie. Wy-
wiadów konsumenckich dokonano na zamówienie 
holdingu reklamowego AEGIS Media. 
 Pod uwagę wzięto preferencje 3000 potencjalnych 
klientów z najbardziej reprezentatywnego przedziału 
wiekowego 15-64 lat. Sposób badania, na który się 
zdecydowano, w terminologii profesjonalnej nazywa 
się CAPI (Computer Aided Personal Interview). Oso-
bom niezwiązanym z branżą badawczą, czy reklamową 
ten skrót może niewiele mówić. W uproszczeniu, CAPI 
to metoda bezpośrednich wywiadów przeprowadza-
nych w domach respondentów z udziałem komputera. 
Wyniki takich badań kodowane są w trakcie prze-
prowadzania wywiadu, a dane z terenu przesyłane 
specjalnie zabezpieczonym łączem. 
 Podczas badań CAPI dotyczących rozpoznawal-
ności godeł promocyjnych kierowano się kilkoma 
istotnymi kryteriami, wśród których były takie wy-
tyczne jak: płeć badanego, dochody, wykształcenie, 
czy aktywność zawodowa. Sprawdzono również, 

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.

które z wielu obecnych na rynku godeł ma największy 
wpływ na wybór opatrzonych nimi produktów. 
 Przyznać trzeba, że wyniki okazały się zadziwiająco 
jednoznaczne i wyraźnie wskazujące na... skuteczność 
godeł. Aż 26% badanych stwierdziło, iż medal (ina-
czej: godło promocyjne – przyp. aut.) zamieszczony 
na opakowaniu w istotny sposób wpływa na wybór 
oznaczonego nim produktu. Grupą, która najczęściej 
zwraca uwagę na godła promocyjne, okazali się miesz-
kańcy dużych, ponadstutysięcznych miast.
 Zaintrygował nas fakt, że po raz kolejny panie 
okazały się bardziej dociekliwe i spostrzegaw-
cze. 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 pro-
mocyjnymi. Na dokonanie zakupu towaru oznaczo-
nego godłem ma również wpływ zasobność portfela.
Osoby o wyższych dochodach, dokonując zakupu, 
chętniej sugerują się gra�iczną informacją o zdobyciu 
przez daną markę konkretnego tytułu, na przykład 
Lauru Konsumenta. Obecność godła przykuwa także 

uwagę osób wykształconych. Badanie wykonane przez 
GFK Polonia pokazało nam, że ci, którzy ukończyli 
studia, nieco częściej zwracają uwagę na obecność 
godeł promocyjnych przy logotypie wybieranej marki.
 Śledząc dalej wyniki badań, da się zauważyć, że 
obecność logotypów konkursowych nie jest obojęt-
na również osobom aktywnym zawodowo. To one 
chętniej wybierają te marki, które znalazły uznanie 
również wśród innych użytkowników.
 No dobrze, ale przecież godeł, którymi opatrzone 
są rozmaite produkty, jest kilka. Czy w takim razie 
wszystkie są tak samo miarodajne? Czy każde z nich 
znaczy dla konsumenta dokładnie to samo?
 Z badania GFK Polonia wynika, że aż 25% osób 
zwraca przy zakupach 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 Konsumenta. Nie trzeba długo szukać, by 
dowiedzieć się, że aż 3 spośród 9 najbardziej rozpo-
znawalnych godeł promocyjnych w Polsce związane są 
z programem Laur Konsumenta. Są to: Laur Klienta/
Laur Konsumenta (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 tra�iają do mieszkańców 
dużych miast. Ci, którzy wybierają produkty opatrzone 
godłem Top Marki, to najczęściej mężczyźni. Panów 
satysfakcjonuje najwyższe z możliwych odznaczeń, 
co wskazywać może na odwieczną samczą chęć 
współzawodnictwa, zdobycia najwyższej wygranej. 
W tym przypadku takim konsumenckim świętym 
Graalem jest produkt najbardziej rekomendowa-
ny przez innych, marka nie opuszczająca podium 
w plebiscycie Laur Konsumenta, czyli Top Marka.
Top Marka najbardziej przekonuje także osoby o nieco 
grubszym portfelu i wyższym wykształceniu. Pa-
nie okazują się za to zapalonymi odkrywcami. To 
one poszukują nowych rozwiązań i wykazują się 
chęcią zmiany dotychczasowych zwyczajów zaku-
powych. Dlatego właśnie godłem, które najbardziej 
skłania je do dokonania konkretnego wyboru, jest
Odkrycie Roku.

Jak poruszać się w dżungli nowości rynkowych?
Zastanawialiście się kiedyś, 
jak poruszać się po dżungli 
bez przewodnika? Oczywiście, 
gdybyśmy wszyscy byli jak Bear 
Grylls, byłoby to bajecznie proste, 
ale niestety nie jesteśmy.
Dżungla jest nieprzewidywalna. 
Nigdy nie wiadomo, w co 
wdepniemy lub w które kłącze się 
zaplączemy, nie jest także pewne, 
czy nie zaatakuje nas jakaś dzika 
zwierzyna czyhająca na nasze 
zdrowie, bądź życie. 

 Co roku taką nieprzewidywalną dżunglą jest rynek 
nowości i to nie tylko kosmetycznych, czy farmaceu-
tycznych, ale każdych. Firmy kuszą nas niczym wąż 
najlepszymi, najbardziej innowacyjnymi i najskutecz-
niejszymi produktami. Jak odnaleźć się w tym gąszczu, 
skoro każdy producent, czy dystrybutor twierdzi, że 
jego produkt jest najcudowniejszy, jedyny i niepowta-
rzalny w swoim rodzaju?
 Pomyślmy logicznie: jeśli coś jest jedyne, to przecież 
nie może być stadne. Ale logika nie pomoże, kiedy na 
opakowaniu trzech różnych produktów, z tego samego 
segmentu, różnych marek, zobaczymy słowa: „inno-
wacja” czy „najskuteczniejszy”. Gdzie zatem szukać ra-
tunku? Z pomocą oczywiście przychodzi niezastąpiony 
przewodnik. Jego imię to Odkrycie Roku, a dokładnie 
Laur Klienta/Konsumenta Odkrycie Roku.

Dla kogo/czego?

 Odkrycie Roku to nagroda przyznawana inno-
wacyjnym produktom i usługom, które pomimo 
krótkiego funkcjonowania na rynku potra�ią wzbu-
dzić zaufanie 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 mar-
ketingowy, relaunch, bądź zostały po raz pierwszy 
wskazane przez konsumentów w ogólnopolskim 
sondażu Laur Klienta/Konsumenta.

*prawo ochronne na znak towarowy nr R.258388 oraz 258389 

ODKRYWAMY DLA WAS

Kto/jak?

 Nagroda jest przyznawana przez komisję kon-
kursową projektu Laur Konsumenta/Klienta. To 
ona dokonuje oceny innowacyjności produktów, 
perspektyw odbioru przez rynek oraz prognozowanej 
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 „odkry-
cia”. Wręcz przeciwnie. Komisja z chęcią przygląda 
się i ocenia produkty, które zgłaszają konsumenci czy 
nawet producenci, dając szansę na wyjście z dżungli 
najciekawszemu z nich.

Magdalena Ryś



od kandydata mogą być wymagane. Avio Polska stosuje 
politykę równych szans wynikającą z własnego kodeksu 
etycznego Spirit & Letter. Firma nie stwarza przeszkód 
osobom ze stopniem niepełnosprawności, zatrudnia 
ludzi w wieku 50+, kobiety w ciąży oraz młode matki. 
Tym ostatnim ułatwia funkcjonowanie w zakładzie pracy 
poprzez przygotowanie specjalnie wydzielonego pokoju 
dla kobiet w ciąży i matek karmiących. Pomieszczenie 
pełni także funkcję pokoju dla diabetyków i jest w tym 
celu odpowiednio wyposażone. 
 Przedsiębiorstwo organizuje staże, głównie w dzia-
łach nieprodukcyjnych, których część kończy się stałym 
zatrudnieniem. – Podczas stażu mogłam zdobyć nie tylko 
niezbędne i cenne doświadczenie, ale również zaprezento-
wać swoją osobę jako najlepszego kandydata na stałego 
pracownika. Po jego ukończeniu otrzymałam propozycję 
zatrudnienia, którą przyjęłam bez chwili zastanowienia. 
Oprócz możliwości poznania najnowszych technologii 
stosowanych w przedsiębiorstwie, warto podkreślić, 
a właściwie postawić na pierwszym miejscu, załogę �irmy. 
Pracownicy chętnie służą pomocą i dzielą się niejedno-
krotnie zdobywanym przez długie lata doświadczeniem 
– mówi Joanna Podstawny, Manufacturing Engineer. 
Firma współpracuje również z Akademią Techniczno-
-Humanistyczną w Bielsku-Białej w ramach promocji 
zatrudnienia (programy „Sprężyna Kariery”, „Kariera 
na Start”), otwarte jest na inne inicjatywy, np. Dzień 
Przedsiębiorczości organizowany przez licea, a w 2015 r. 
rozpoczęło współpracę z Zespołem Szkół Technicznych 
w Bielsku-Białej.
 Każdemu, kto zostanie pracownikiem Avio Polska, 
�irma daje szeroki wachlarz możliwości indywidualnego 
rozwoju. Opracowany i na bieżąco aktualizowany plan 

Pracownik to nie rekord w bazie danych

 Avio Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej 
grupy przemysłowej AVIO, będącej liderem w branży 
lotniczej, a także członkiem Doliny Lotniczej. Jest to 
region w południowej Polsce znany z dużej koncentracji 
�irm przemysłu lotniczego, ośrodków naukowo-ba-
dawczych oraz zaplecza edukacyjno-szkoleniowego. 
Funkcjonowanie �irmy opiera się na dwóch �ilarach. 
Pierwszym z nich jest działalność produkcyjna, w której 
przedsiębiorstwo skupia się na wytwarzaniu łopatek 
rotorów i statorów turbin niskiego ciśnienia dla silników 
lotniczych wielu światowych koncernów. Drugim jest 
działalność badawczo-rozwojowa, którą Avio Polska 
realizuje w ramach własnego Centrum Badawczo-
-Rozwojowego. Dzięki tej aktywności przedsiębiorstwo 
jest jedną z najbardziej innowacyjnych �irm w Polsce 
i w rankingach związanych z tym obszarem regularnie 
zajmuje wysokie pozycje.
 Avio Polska to duże przedsiębiorstwo, którego załoga 
z roku na rok się powiększa, co związane jest z długo-
terminową, bo planowaną na 5 lat w przód strategią 
zatrudnienia wynikającą m.in. z prognozowanego zapo-
trzebowania na silniki lotnicze. W Avio Polska pracownik 
to jednak nie linijka raportu, a troska o niego rozpoczyna 
się już na etapie rekrutacji, w której główną rolę grają 
bezpośredni przełożeni. To oni, znający najlepiej śro-
dowisko i warunki pracy, wery�ikują opis stanowiska 
oraz wymagania zarówno minimalne, jak i pożądane; 
biorą także udział w każdej rozmowie kwali�ikacyjnej, 
a cały proces jest przejrzysty i z góry określony. Co warte 
zaznaczenia, �irma organizuje specjalne szkolenia dla 
przełożonych, które uwrażliwiają ich na kwestie poten-
cjalnej dyskryminacji, uczą prawidłowego formułowania 
pytań oraz zwracają uwagę na zakres informacji, które 

Bielskie przedsiębiorstwo 
zatrudnia obecnie 526 
pracowników. Przy tak dużej 
liczbie łatwo stracić z oczu 
rzeczywistych ludzi kryjących się 
za statystyką – w Avio Polska
tak się jednak nie dzieje.

szkoleń (wewnętrznych 
i zewnętrznych) obejmuje 
zarówno szkolenia obligato-
ryjne, podnoszące kwali�ika-
cje zawodowe, jak i różnego 
rodzaju kursy. Pracownicy 
biorą udział w szkole-
niach technicznych, które 
dają dodatkowe upraw-
nienia, jak np. spawanie 
TIG, uprawnienia UDT do 
obsługi urządzeń, obsługa 
robotów IRB, czy obsługa 
programów projektowych. 
Oferowane są również szko-
lenia miękkie m.in. z zakre-
su komunikacji, motywacji, 
zarządzania, umiejętności 

prezentacji. Co roku Avio Polska organizuje kilka grup 
kursów językowych, głównie języka angielskiego, na 
różnych poziomach zaawansowania, a same zajęcia 
są zarówno indywidualne, jak i grupowe. Cyklicznie 
odbywają się także zajęcia organizowane przez ośrodek 
szkoleniowy korporacji GE. Zazwyczaj są to kilkudniowe 
szkolenia wyjazdowe prowadzone przez certy�ikowa-
nych trenerów dotyczące umiejętności przywódczych 
czy typowo technicznych zagadnień specy�icznych dla 
branży lotniczej. Jednym z najważniejszych aspektów 
rozwoju pracownika w ogóle jest możliwość awansu – 
tutaj Avio Polska prowadzi przejrzystą politykę. Firma 
publikuje informacje o wszystkich otwartych stanowi-
skach zarówno w mediach zewnętrznych, jak i w sieci 
wewnętrznej. Ponadto, pracownicy mają dostęp do 
Career Opportunity System, w którym publikowane są 
ogłoszenia z całej korporacji GE, na które, po spełnieniu 
określonych kryteriów, mogą aplikować. Promowani są 
również pracownicy z zewnątrz na stanowiska kierow-
nicze i liderskie. – Zacząłem pracę w Avio Polska jako 
technolog, aby następnie przejść na równoległe stanowisko 
specjalisty jakości ds. produkcji. Po okresie 3 lat zostałem 
liderem inżynierów jakości, będąc odpowiedzialnym za 
ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości wyrobów. 
Przy zmianach stanowiska pracy korzystałem z Career 
Opportunity System. Warto dodać, iż w 4-letnim okresie 
pracy odbyłem szereg szkoleń m.in. te organizowane przez 
ośrodek szkoleniowy korporacji GE tj. FOL (Foundation 
of Leadership), szkolenia wewnętrzne Avio z zakresu six 
sigma (Black Belt), a także szkolenia miękkie z tematyki 
umiejętności prowadzenia prezentacji, zarządzania czy 
motywacji – mówi Dawid Bogisz, Process Improvement
Leader.

 Avio Polska posiada rozbudowany system motywa-
cyjny oraz świadczeń socjalnych. Są to m.in. comiesięczna 
premia jakościowa, comiesięczna premia absencyjna 
(wypłacana pracownikom, którzy w danym miesiącu 
nie zanotowali absencji), premia wakacyjna, roczna 
nagroda świąteczna, bony z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia przypadające na każde posiadane dziecko, opieka 
medyczna, możliwość przystąpienia do ubezpieczenia 
zdrowotnego czy karta Multisport. Firma realizuje sys-
tem Above & Beyond, w którym każdy pracownik może 
nominować kogoś innego do nagrody, a więc i każdy 
może ją otrzymać. Niezwykle ciekawy jest program 
EAP Employee Assistance, w którym pracownik może 
zwrócić się o pomoc w wielu tematach poprzez czynną 
całą dobę infolinię.
 Niemożliwą do przecenienia we współczesnym 
świecie jest społeczna odpowiedzialność biznesu, która 
powinna wyznaczać i wyznacza trendy działalności 
przedsiębiorstw. Lista działań podjętych na tym polu 
przez Avio Polska jest imponująca i nie sposób ich tutaj 
wszystkich wymienić. Jedną z ważniejszych kwestii w za-
kresie CSR jest ograniczenie zużycia energii, które wiąże 
się m.in. z modernizacją i unowocześnieniem systemu 
grzewczego hali. Firma zadbała także o doraźne reago-
wanie na ewentualne zagrożenia zdrowia i życia pracow-
ników poprzez rozbudowanie wewnątrzzakładowego 
systemu udzielania pierwszej pomocy, szkoląc załogę 
oraz zakupując de�ibrylatory AED. Jednak społeczna 
odpowiedzialność dotyczy nie tylko przedsiębiorstwa, 
ale także pracujących w nim osób. W zakładzie spraw-
nie i z powodzeniem działa wolontariat. Pracownicy 
podejmowali takie inicjatywy jak: sztafeta Płyniemy 
do Rzymu (w porozumieniu ze Stowarzyszeniem ADA), 
zbiórka nakrętek przeznaczona na rehabilitację osoby 
chorej na dystro�ię obręczowo-kończynową, zbiórka 
dla szpitala pediatrycznego w Bielsku-Białej, wspólne 
hobby – współpraca z niepełnosprawnymi czy regularna 
pomoc dla schroniska dla zwierząt. – Prężnie działającą 
inicjatywą jest również GE Women’s Network, promująca 
rozwój zawodowy oraz osobisty kobiet. W ramach akcji 
umożliwiamy promowanie wizerunku kobiety aktywnej 
oraz działań na rzecz pro�ilaktyki zdrowia kobiet. Za-
chęcamy panie do inicjowania zmian w kulturze �irmy, 
promowania „męskich” zawodów wśród młodych kobiet 
– mówi Joanna Drobik, Material and Logistic Manager.
 Avio Polska aktywizuje swoją załogę, liczy się z jej 
pomysłami oraz wspiera w inicjatywach zarówno tych 
dotyczących zakładu, jak i wychodzących do społeczeń-
stwa. Czy potrzeba więcej przykładów na to, że dla 
bielskiego przedsiębiorstwa pracownik to nie rekord 
w bazie danych?

Czujesz się
solidnym pracodawcą? 

Uważasz, że fi rma, w której 
pracujesz zasługuje na ten 

prestiżowy tytuł? 

Zgłoś się do nas! 

Kontakt: 

Tina Dej 
Dyrektor Programu

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

e-mail: t.dej@rzeczobiznesie.eu 

BetaMed SA
Solidnym 
Pracodawcą 2016

 BetaMed SA to nowoczesne centrum medyczne 
oferujące kompleksowe usługi medyczne w domu 
pacjenta i w stacjonarnej placówce Medical Active 
Care w Chorzowie. BetaMed SA został wyróżniony 
tytułem Solidny Pracodawca 2016.
 Kontynuując ukształtowaną na przełomie 15 lat 
tradycję zatrudnienia, w �irmie stosuje się najlepsze 
praktyki doboru personelu. Dołączając do zespołu li-
czącego blisko 3000 osób, zatrudnionych na terenie 
11 województw w ramach 84 �ilii, i sprawując opiekę 
nad prawie 5000 osób – pomaga się w realizacji misji 
�irmy, gdzie najważniejszy jest pacjent i jego potrzeby. 
Gwarancją dobrze realizowanej misji są zadowoleni 
i dowartościowani pracownicy, dlatego BetaMed SA 
stawia  głównie na stabilność i pewność zatrudnienia, 
co pozwala  pracownikom czuć się bezpiecznie. Firma 
zapewnia również atrakcyjne warunki pracy, dbając 
jednocześnie o dobrą atmosferę. BetaMed SA kładzie 
nacisk przede wszystkim na indywidualne podejście do 
pacjenta właśnie poprzez miły i empatyczny personel, 
otaczający ludzi troskliwością, cierpliwością i oddaniem. 
Ważne są nie tylko dobre kwali�ikacje personelu, ale 
również osobowość. Należy traktować pacjenta z większą 
uwagą, okazując mu ciepło i uśmiech. Efekty leczenia, 
rehabilitacji lub opieki zależą właśnie od prawidłowe-
go pierwszego kontaktu z pacjentem. Kompleksowa, 
wysokospecjalistyczna opieka medyczna, świadczona 
w komfortowych warunkach z pomocą odpowiedniego 
personelu to priorytet w BetaMed SA.

Beata Drzazga – prezes BetaMed SA

Zmieniamy się dzięki pracownikom
Wieloletnie doświadczenie, produkt dostosowany 
do zmieniających się czasów i zaangażowani 
pracownicy – o tych i innych czynnikach będących 
kluczem do sukcesu fi rmy rozmawiamy z Aleksandrą 
Paszkiewicz, dyrektorem ds. zarządzania zasobami 
ludzkimi w Nationale-Nederlanden, fi rmie nagrodzonej 
w konkursie Solidny Pracodawca Roku 2016. 

 – Branża ubezpieczeń dynamicznie się zmienia. 
Jakie są dla niej kluczowe kierunki rozwoju?
 – Branża ubezpieczeniowa stoi przed wyzwaniem 
adaptacji do kolejnych zmian regulacyjnych, a przy tym 
zachowania elastyczności wobec rynkowych ewolucji. 
Pierwszy trend odnosi się do potrzeb klienta i zmiany 
myślenia o produkcie – kluczowe jest zapewnienie 
prostej, przejrzystej oferty w miejsce komplekso-
wych, nie zawsze łatwych do zrozumienia, rozwiązań 
dominujących obecnie na rynku. Jest to jeden z naj-
ważniejszych celów, jakie stawiamy sobie, starając 
się być liderem branży. Drugi trend to wery�ikacja 
dotychczasowych kanałów dystrybucji i rozwój no-
wych. Niezaprzeczalnie związane jest to ze wzrostem 
aktywności ubezpieczycieli w Internecie i cyfryzacją 
procesów sprzedaży oraz obsługi klientów. Wiąże się 
to także z dostosowaniem oferty do całkowicie nowych 
grup docelowych – zwłaszcza przedstawicieli młodego 
pokolenia, dla których zdalna realizacja umowy czy 
transakcji jest czymś całkowicie naturalnym. 
 – W jaki sposób te zmiany wpływają na pra-
cowników i ich środowisko pracy?
 – Zmiana oblicza rynku ubezpieczeń oznacza dużo 
bardziej dynamiczne i elastyczne działanie �irmy. Pra-
cownicy stoją więc przed wyzwaniem dostosowania 
się do tych zmian, upraszczania modeli działania, 
kwestionowania utartych schematów i poszukiwania 
nowych sposobów odpowiadania na potrzeby klientów. 
Ponadto, inspirując się innymi branżami i formami 
działalności, marzymy, aby w korporacyjnym środo-
wisku zbudować swego rodzaju startupowy sposób 
działania. Staramy się także stworzyć przestrzeń na 
realizacje innowacyjnych i odważnych pomysłów. 
 – Jakie wyzwania stoją aktualnie przed praco-
dawcami z branży? 
 – Kluczowym wyzwaniem jest zainteresowanie 
i utrzymanie pracowników o pożądanej postawie 
oraz umiejętnościach. Potrzebujemy więc osób za-
angażowanych i przedsiębiorczych, z inicjatywą oraz 
umiejących myśleć nieszablonowo. Pragniemy także 
przełamać stereotyp stagnacji branży i chcemy dokonać 
tego właśnie poprzez naszych pracowników, którzy 

będą mieli aspiracje do transformacji i kreowania nowej 
jakości w rozwiązaniach ubezpieczeniowych.
 – Jaki pakiet korzyści (EVP) �irma oferuje obecnym 
i przyszłym pracownikom?
 – Przede wszystkim staramy się podchodzić do 
każdego pracownika indywidualnie oraz elastycznie. 
Umożliwiamy im m.in. decydowanie o tym, z jakiego 
pakietu bene�itów chcą korzystać, dajemy sposobność 
do krótszej pracy w piątki czy spoza biura. Stawiamy 
również na budowanie przyjaznego środowiska pracy 
oraz wspieramy pro�ilaktykę zdrowia. Dbamy również 
o atrakcyjne wynagrodzenia i możliwości rozwoju po-
przez udział w ciekawych projektach. Pracownik ma 
też możliwość zaangażowania się w tworzenie zmian 
w �irmie i kreowania nowego wizerunku samej branży. 
 – Jakie kompetencje preferują Państwo przy 
doborze nowych pracowników?
 – Skłaniamy się ku osobom otwartym na nowe do-
świadczenia i gotowym do brania spraw w swoje ręce, 
nastawionym na usprawnianie i wdrażanie innowacji. 
Szukamy osób, które potra�ią współpracować i wspierać 
innych w ramach realizowanych zespołowo projektach. 
Znalezienie takich kandydatów nie jest najłatwiejszym 
zadaniem, ale dostosowaliśmy naszą ofertę tak, aby przy-
ciągać do nas chętnych i wartościowych pracowników.
 – Jakie oczekiwania mają obecni pracownicy 
�irmy? 
 – Jesteśmy organizacją kilku pokoleń, przez co za-
trudniamy osoby o różnych pro�ilach osobowościowych 
i potrzebach. W związku z tym staramy się odpowiadać na 
potrzeby każdej z grup. Regularnie pytamy więc pracowni-
ków o ich propozycje zmian w �irmie. Wiemy dzięki temu, 
że kluczowe są dla nich przestrzeń do rozwoju, możliwość 
wpływu na sposób realizacji zadań, atrakcyjność wyna-
grodzenia i bene�itów oraz przyjazna atmosfera i dobra 
współpraca z przełożonym. Staramy się więc sprostać 
tym potrzebom, dlatego możliwie szeroko angażujemy 
pracowników w zmienianie środowiska pracy na takie, 
które da im szansę wykorzystania swoich mocnych stron 
i poczucie samorealizacji. Wierzymy bowiem w to, że 
tylko zaangażowany zespół, wierzący w to co robi jest 
w stanie realizować siebie, a tym samym rozwijać �irmę. 



Dbałość o pracowników przede wszystkim 

	 Możliwość	rozwoju	zawodowego	oraz	wsparcie	ze	
strony	pracodawcy	to	niezwykle	ważne	elementy	polityki	
personalnej,	dzięki	którym	pracownicy	3M	w	Polsce	czują	
się	jej	częścią	i	zostają	w		strukturach	firmy	na	lata.	–	Sta-
wiamy na budowanie wyjątkowych relacji ze wszystkimi 
naszymi pracownikami oraz dbamy o ich codzienny rozwój. 
Fundamentem naszych działań jest zaufanie, które rozwi-
jamy nie tylko w kontaktach z partnerami biznesowymi, ale 
przede wszystkim wewnątrz firmy, w codziennych kontak-
tach między sobą, co buduje dobrą atmosferę pracy –	mówi	
dr	Piotr	Skaldawski,	dyrektor	HR	w	3M	Poland.	Firma	
wychodzi	również	poza	„swoje	mury”	i	oferuje	pomoc	
lokalnej	społeczności	poprzez	liczne	inicjatywy	i	dzia-
łania	w	ramach	Społecznej	Odpowiedzialności	Biznesu. 

O firmie

	 W	ramach	struktur	3M	wykorzystuje	i	dzieli	się	od-
kryciami	naukowymi	firmy,	aby	ulepszać	codzienne	życie	
milionów	ludzi	na	całym	świecie.	Wartość	sprzedaży	3M	
sięga	ponad	30	miliardów	dolarów,	a	90	000	pracowników	
efektywnie	współpracuje	z	klientami	na	całym	świecie.	
Więcej	na	temat	kreatywnych	i	odpowiadających	na	
światowe	problemy	rozwiązań	3M	można	przeczytać	na	
stronie	internetowej	www.3M.pl	lub	obserwując	media	
społecznościowe	firmy:	na	Facebooku	pod	nazwą	3M	
Kariera	oraz	na	Twitterze	@3M	lub	@3MNewsroom.

MIG – Solidny Pracodawca po raz trzeci 

	 Za	indywidualne	podejście	do	pracownika	i	poło-
żenie	nacisku	na	jego	rozwój	w	strukturach	MIG	już	
trzeci	rok	z	rzędu	otrzymuje	tytuł	Solidnego	Praco-
dawcy	Roku.	W	MIG-u	największą	siłą	zawsze	byli	
i	będą	ludzie.	Dzięki	takiemu	podejściu,	firma	od	
wielu	lat	utrzymuje	status	pożądanego	pracodawcy.	

Aktualne	rekrutacje	do	firmy	można	znaleźć	
w	zakładce	„Kariera”	na	stronie:

 www.miggroup.com

3M Solidnym Pracodawcą Siłą grupy MIG są ludzie
	 Trwa	XIV	edycja	prestiżowego	projektu	Solidny	
Pracodawca	Roku,	w	której	piąty	raz	z	rzędu	3M	w	Polsce 
uzyskało	wyróżnienie.	Nagroda	przyznawana	jest	przed-
siębiorstwom,	które	wykazują	się	wzorcową	polityką	
personalną,	a	co	za	tym	idzie	dbałością	o	swoich	pra-
cowników.	Firma	3M	w	Polsce	sukcesywnie	realizuje	
swoje	plany	i	założenia,	dzięki	którym	od	lat	utrzymuje	
pozycję	lidera.

O 3M w Polsce 

	 3M	Poland	Sp.	z	o.o.	jest	filią	koncernu	Minnesota	
Mining	and	Manufacturing.	W	2016	roku	firma	obchodzi	
25-lecie	istnienia	na	polskim	rynku.	Firma	posiada	cztery	
ośrodki	produkcyjne:	dwa	we	Wrocławiu,	w	Janinowie	
k.	Grodziska	Mazowieckiego	oraz	Rabce.	Zatrudnia	ponad	
2000	pracowników.	Centrala	firmy	mieści	się	w	Kajeta-
nach	k.	Warszawy.	W	czerwcu	2013	roku	rozpoczęło	
działalność	nowoczesne	Centrum	Innowacji	3M	we	
Wrocławiu,	w	którym	firma	prezentuje	swoje	technolo-
gie	i	rozwiązania.	W	2015	r.	we	Wrocławiu	rozpoczęło	
działalność	operacyjną	Centrum	Usług	Wspólnych	3M	
na	obszar	Europy,	Bliskiego	Wchodu	i	Afryki.	3M	Poland	
oferuje	ponad	10	000	produktów	w	ramach	5	grup	biz-
nesowych:	Ochrona	Zdrowia,	Produkty	Konsumenckie,	
Bezpieczeństwo	i	Grafika,	Przemysł,	Elektronika	i	Ener-
getyka.	Dotychczasowe	inwestycje	3M	w	Polsce	wyniosły	
ponad	400	mln	USD.	3M	od	25	lat	wnosi	wkład	w	rozwój	
polskiego	biznesu	i	gospodarki,	za	co	otrzymuje	liczne	
nagrody	i	wyróżnienia:	„Firma	XX-lecia	1990-2010”,	Perła	
Innowacji	PROGRESS	2013,	PremiumBrand	2014	oraz	
Solidny	Pracodawca	2014/15	i	Superbrand	2014/15.

	 Sizeer,	50	style,	Timberland,	Umbro,	Symbiosis,	
up8	–	multibrandowych	sieci	zarządzanych	przez	
krakowską	firmę	Marketing	Investment	Group	nikomu	
nie	trzeba	przedstawiać.	To	świetnie	prosperujące	
salony	obuwniczo-odzieżowe,	które	zdobyły	uznanie	
w	oczach	tysięcy	klientów	w	całej	Polsce,	a	także	
w	krajach	Europy	Środkowo-Wschodniej,	gdzie	swoją	
ekspansję	kontynuuje	marka	Sizeer.	Za	sukcesem	
tych	marek	stoi	zespół	pełnych	pasji	i	zaangażowa-
nia	pracowników	sklepów	i	centrali,	którzy	tworzą	
Grupę	MIG	i	są	jej	największą	siłą.	Firma	doskonale	
wie,	gdzie	leży	źródło	jej	sukcesów	i	wspiera	rozwój	
pracowników,	który	opiera	na	zarządzaniu	poprzez	
indywidulne	kompetencje.	

Przejrzyste zasady polityki personalnej

	 Każdy	pracownik	ma	transparentnie	nakreślo-
ną	ścieżkę	rozwoju	w	firmie,	opartą	o	kompetencje	
przypisane	do	jego	stanowiska.	Jasne	zasady	polityki	
personalnej	ułatwiają	mu	rozwój	w	strukturach	MIG		
zarówno	w	krakowskiej	centrali,	jak	i	w	regionach.	
Dzięki	klarownej	współpracy	na	linii	pracownik	–	
pracodawca,	każda	strona	rozumie,	czego	się	od	niej	
oczekuje.	Przejrzysta	polityka	personalna	to	obszar,	
na	który	MIG	położył	w	ostatnim	czasie	duży	nacisk. 
–	To dla nas oczywiste, że rozwój firmy jest jednoznaczny 
z rozwojem jej struktur. Od początku istnienia firmy 
Marketing Investment Group jesteśmy zdania, że za 
naszym sukcesem stoją pełni pasji i zaangażowania 
pracownicy, dlatego też w ostatnim czasie położyliśmy 
na ich rozwój szczególny nacisk. Pracujemy nad tym, 
żeby w relacji MIG – pracownik obie strony miały 
jasno naznaczone zasady współpracy, które sprzyja-
ją awansom i budują jeszcze większe zaangażowa-
nie w powierzone obowiązki –	tłumaczy	Agnieszka	
Tomczyk-Dziadkowiec,	dyrektor	ds.	HR	w	Marketing	
Investment	Group	S.A.

Prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie HR
Nagroda ta stanowi 
potwierdzenie klarowności 
oraz rzetelności działania firm, 
co niesie za sobą łatwiejsze 
nawiązywanie współpracy 
biznesowej oraz przewagę nad 
konkurencją w różnego rodzaju 
przetargach oraz konkursach. 
Czy opłaca się być solidnym 
pracodawcą? Czy uczciwe 
traktowanie pracowników 
przekłada się na wymierne 
korzyści? Tak! Przedsiębiorstwa 
należące do elitarnego grona 
laureatów są bardziej wiarygodne 
w oczach innych podmiotów 
gospodarczych i ludzi.

O programie

	 Celem	programu	Solidny	Pracodawca	Roku	jest	
wyłonienie	najlepszych	pracodawców	w	Polsce,	szcze-
gólnie	tych,	którzy	w	swojej	działalności	promują	
najciekawsze	rozwiązania	z	zakresu	HR,	a	przy	tym	
dzielą	się	własnymi	doświadczeniami	na	łamach	ogól-
nopolskiej	prasy.
	 Projekt	powstał	przede	wszystkim	po	to,	aby	wy-
łonić	i	nagrodzić	firmy	które	cechują	się	solidnością	
zatrudnienia	przekładającą	się	na	wysoką	jakość	
produktów	i	świadczonych	usług	na	wymagającym	
rynku	polskim.
	 Program	Solidny	Pracodawca	Roku	odbywa	się	
w	kilku	równorzędnych	kategoriach	branżowych,	
regionalnych,	oraz	kategorii	ogólnopolskiej.	Kategorie	
regionalne	przeznaczone	są	dla	firm,	których	siedziby	
znajdują	się	w	poszczególnych	makroregionach,	ta	
ostatnia	dotyczy	zaś	przedsiębiorstw,	których	oddziały	
lub	filie	obecne	są	na	terenie	całego	kraju.

Promocja medialna

	 Czternasta	edycja	programu	Solidny	Pracodawca	
Roku,	ma	na	celu	wyłonienienie,	uhonorowanie	oraz	
promocję	tych	podmiotów	gospodarczych,	które	odzna-
czają	się	wzorcową	polityką	personalną	oraz	w	których	
faktycznie	zdrowe	podejście	do	człowieka	przekłada	
się	na	jakość	oraz	pozycję	rynkową	pracodawcy.	Trwa	
część	medialna	programu.	W	związku	z	tym	przygoto-
wujemy	publikacje	na	temat	najlepszych	pracodawców	
w	Polsce.

	 Kultura	organizacyjna	może	stać	się	silnym	atutem	
przedsiębiorstwa	i	wzmocnić	jego	wizerunek.	Warto	
zatem	wskazać	na	pozytywne	rozwiązania	w	sferze	
HR,	przedstawić	styl	funkcjonowania	oraz	role	ludzi	
w	kształtowaniu	sukcesu	firmy.	Warto	pokazać,	że	
przedsiębiorstwo	wpisuje	się	w	politykę	Społecznej	
Odpowiedzialności	Biznesu.	Warto	oddać	głos	pra-
cownikom,	którzy	np.	niedawno	awansowali,	zostali	
w	różny	sposób	wyróżnieni,	młodym	mamom,	które	
nie	muszą	się	bać	o	stanowisko	po	powrocie	z	urlopu	
macierzyńskiego.	
	 Istotnym	celem	programu	jest	jego	istnienie	me-
dialne.	Uczestnicy	–	poprzez	prezentacje	prasowe	
publikowane	na	łamach	naszych	dodatków	do	dzien-
ników:	„Rzeczpospolita”	oraz	„Gazeta	Wyborcza”,	lub	
materiały	telewizyjne	emitowane	w	programie	Monitor	
Gospodarczy	–	mają	okazję	wzmocnić	swój	wizeru-
nek	jako	rzetelnego	pracodawcy,	ale	też	promować	
swoje	produkty	bądź	usługi.	Celem	prezentacji	jest	
pokazanie	dokonanych	inwestycji	w	kapitał	ludzki,	
jak	też	przełożenie	właściwej	polityki	personalnej	na	
osiągane	efekty	ekonomiczne	i	pozycję	rynkową.

Gala

	 Gale	programu	Solidny	Pracodawca	Roku	są	od	lat	
okazją	do	oficjalnego	podsumowania	kolejnych	odsłon	
konkursu.	Uroczystość	wręczenia	wyróżnień	jest	dla	
najlepszych	pracodawców	w	Polsce	również	okazją	
do	wymiany	doświadczeń	i	pomysłów	dotyczących	
polityki	personalnej.

Tina Dej


