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Blachotrapez ‒ życie pod pewnym i trwałym dachem

 – Panie Prezesie, Polacy po raz 
drugi wskazali Blachotrapez jako 
lidera branży pokryć dachowych. 
Gratuluję! To duży zaszczyt, ale i zo-
bowiązanie.
 – Jesteśmy niezwykle dumni z otrzy-
manego wyróżnienia. Jest ono dla nas 
szczególnie ważne, ponieważ przyznają 
je sami konsumenci, a jak wiadomo ich 
opinia jest dla nas najcenniejsza. Bardzo 
za to klientom dziękujemy – ich uznanie 
motywuje nas do jeszcze większej pracy 
i wysiłku. Oczywiście, jest to również 
deklaracja i zobowiązanie wobec od-
biorców naszych produktów – musimy 

ciągle je ulepszać, wychodząc naprze-
ciw potrzebom rynku. Zdajemy sobie 
jednak sprawę, że oferowanie coraz 
lepszych i bardziej innowacyjnych pro-
duktów jest ściśle związane z rozwojem 
własnej infrastruktury. W najbliższym 
czasie stoi przed nami kilka istotnych 
wyzwań: zamierzamy wybudować 
nowoczesną i w pełni zautomatyzo-
waną halę produkcyjną, wyposażoną 
w najnowocześniejsze technologie. 
Zdajemy sobie również sprawę, że aby 
konkurować na współczesnym ryn-
ku, trzeba dynamicznie reagować na 
zmieniające się trendy w budownictwie 
i rozwój nowych technologii, dlatego 
planujemy rozbudować nasze Centrum 
Szkoleniowe i przekształcić je docelowo 
w Akademię Dachu – miejsce szkoleń 
dekarzy oraz klientów. Uważamy, że 

szkolenia i ciągłe podnoszenie kwali-
� kacji jest absolutnie niezbędne. Po-
nadto angażujemy się w certy� kowane 
szkolenia dekarskie oraz jesteśmy – jako 
jedyna � rma z branży – o� cjalnym 
partnerem klas dekarskich w szkołach 
zawodowych w Polsce. Zdajemy sobie 
sprawę, że siła naszej � rmy leży również 
w dekarzach, bo to oni zamieniają zwy-
kły, bezimienny kawałek blachy w czyjś 
dach nad głową, w element domu tak 
bliski każdemu człowiekowi. Dopiero 
połączenie najwyższej jakości produktu 
z kunsztem i jakością montażu gwaran-
tuje całkowity sukces. 
 – Co jest największym atutem 
konkurencyjnym w branży pokryć 
dachowych? Człowiek, produkt, 
a może innowacje?
 – Trudno jest tutaj wyróżnić jeden 
z aspektów, ponieważ wszystkie trzy są 
niezwykle istotne i ściśle ze sobą powią-
zane. Dla � rmy Blachotrapez kluczowy 
jest rozwój i innowacje – w tej kwestii 
nie mamy sobie równych. Wystarczy 
zapoznać się z portfolio produkto-
wym naszej � rmy i porównać je do 
� rm konkurencyjnych. Wciąż staramy 
się podążać za najnowszymi trendami 
w budownictwie i architekturze tak, aby 
jakością i charakterem naszych produk-
tów dawać jak najlepszą odpowiedź na 
zmieniające się oblicze współczesnego 
świata i ewoluujący gust klienta. Jednak 
poza stricte produktowym podejściem 
jesteśmy również � rmą, która wciąż 
wprowadza innowacyjne technologie 
w zakresie produkcji oraz logistyki, 

Z Rafałem Michalskim,
prezesem Blachotrapez Sp. z o.o., 

rozmawia Paulina Gutowska

zwłaszcza w kwestii rozwiązań dotyczą-
cych pro� lowania surowca. Na niektóre 
z nich posiadamy ochronę patentową 
przyznaną przez Urząd Patentowy RP. 
Jako producent gwarantujemy najwyż-
szą dbałość o proces produkcji, dlatego 
tylko produkt wytworzony w zakładach 
Blachotrapez będzie zapewniał wysoką 
jakość, a także odporność i trwałość 
dachu na wiele pokoleń.
 Oczywiście, nie moglibyśmy re-
alizować tych celów bez odpowied-
nich pracowników. Warto podkreślić, 
że duży wkład w rozwój produktowy 
i technologiczny naszej � rmy ma Dział 
Handlowy i współpracujący z nim Dział 
Rozwoju. Mamy naprawdę świetnych 
ludzi, którzy znają się na swojej pracy 
i tylko dzięki temu każdy nowy produkt, 
który wprowadzamy na rynek, okazuje 
się sukcesem sprzedażowym. 
 – Jeżeli mowa o produktach,
Blachotrapez zaskoczył linią ogrodzeń 
premium. Konsumenci mogą liczyć 
na więcej nowości?
 – Projektując i wprowadzając 
na rynek linię ogrodzeń, chcieliśmy 
stworzyć całościowy system rozwiązań 
wykończenia domu i jego otoczenia. 
Staramy się cały czas wychodzić na-
przeciw potrzebom klientów, którzy re-
alizują swoje marzenia o perfekcyjnym 
domu i sukcesywnie powiększać swoje 
portfolio produktowe. Klienci cały czas 
poszukują nowych rozwiązań w kate-
gorii pokryć dachowych. Zwłaszcza ci, 
którzy budują swój pierwszy dom, chcą 
żeby wyglądał wyjątkowo, był nie tylko 

funkcjonalny, ale również estetyczny 
i zgodny ze współczesnymi trendami. 
Jak wiadomo, dach spełnia nie tylko 
funkcje ochronne, ale jest też swoistą 
wizytówką domu. Rozumiejąc te potrze-
by, staramy się cyklicznie wprowadzać 
do oferty nowości produktowe. Rynek 
jest bardzo dynamiczny i jeśli chcemy 
być konkurencyjni, to musimy cały czas 
otwierać przed klientami nowe możli-
wości. Dwa lata temu na rynku zadebiu-
towała Germania, która bardzo szybko 
odniosła wielki sukces sprzedażowy 
– świadczą o tym tysiące pokrytych 
nią dachów nie tylko w Polsce, ale i na 
świecie. Już wkrótce planujemy po raz 
kolejny pozytywnie zaskoczyć klientów 
i pokazać nowy produkt, nad którym 
pracuje zespół naszych konstruktorów. 
 – Z Rabki w świat! Strategia � rmy 
zakłada dalszą ekspansję na kolejne 
światowe rynki? 
 – Blachotrapez ma silnie rozwiniętą 
gałąź eksportu. Nasze wyroby moż-
na kupić na terenie Słowacji, Czech, 
Węgier, Rumunii, Niemiec, krajów 
nadbałtyckich, a także na rynkach 
Środkowego i Dalekiego Wschodu. 
Wciąż staramy się zwiększać udział 
eksportu w naszej sprzedaży, szcze-

gólnie gdy pomaga nam w tym jakość 
surowca, jaki stosujemy i międzyna-
rodowa renoma naszych dostawców, 
w tym głównego dostawcy – � rmy 
thyssenkrupp Steel Europe. Na dzień 
dzisiejszy jednak najważniejszym dla 
nas rynkiem, z którym wiążemy wielkie 
nadzieje, jest Polska. To rynek z dużym 
potencjałem, który wciąż ewoluuje, 
tworząc przestrzeń dla naprawdę spo-
rych możliwości. Nasze doświadczenie 
rynkowe oraz niezwykle dynamiczny 
rozwój pokazują, że dzisiejsi klienci 
zaczynają odchodzić od bezimiennych 
produktów, wątpliwej jakości i nie-
znanych producentów, na rzecz reno-
mowanych wyrobów znanych marek, 
takich jak Blachotrapez. Klienci coraz 
częściej wybierają markę sygnowaną 
przez konkretnego producenta, do 
którego mają zaufanie. Dzięki temu 
otrzymują gwarancję, że dany produkt 
jest naprawdę dopracowany w każdym 
szczególe. Dach to poważny wydatek, 
a dzisiejszy klient chce, aby jego życie 
toczyło się pod pewnym i trwałym 
dachem, pod dachem na wiele pokoleń. 
Jestem głęboko przekonany, że my jako 
Blachotrapez jesteśmy doskonale przy-
gotowani, aby sprostać temu wyzwaniu. 

Prawo Zamówień 
Publicznych ‒ 
kryterium ceny 
traci na znaczeniu

 
 Do tego dnia powinna wejść 
w życie nowelizacja ustawy Pra-
wo Zamówień Publicznych, która 
wprowadzałaby do naszego porząd-
ku prawnego wymienione powy-
żej dyrektywy. W dniu 13 maja br. 
przedmiotowa nowelizacja została 
uchwalona przez Sejm.
 Nowelizacja wprowadza m.in. 
zmianę procedur udzielania zamó-
wień publicznych w zakresie szer-
szego wykorzystania pozacenowych 

Z dniem 18 kwietnia br. upłynął termin 
implementacji dyrektyw Parlamentu Europejskiego 
i Rady Europy tj. dyrektywy 2014/24/UE z dnia 
26 lutego 2014 roku, w sprawie zamówień 
publicznych oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 
26 lutego 2014 roku, w sprawie udzielania zamówień 
przez podmioty działające w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 

kryteriów oceny ofert. W myśl no-
wych przepisów, kryterium ceny 
będzie mogło być zastosowane, jako 
jedyne lub o wadze przekraczającej 
60% wtedy, gdy zamawiający wska-
że standardy jakościowe odnoszące 
się do wszystkich istotnych cech 
przedmiotu zamówienia oraz gdy 
zamawiający wykaże w załączniku 
do protokołu postępowania, w jaki 
sposób uwzględnił w opisie przed-
miotu zamówienia koszty pono-
szone w całym okresie korzystania 
z przedmiotu zamówienia.
 Z punktu widzenia wykonaw-
ców jednak kłopot może stanowić 
ocena, czy przedmiot zamówienia 
jest powszechnie dostępny i spełnia 
standardy jakościowe. Ustawodaw-
ca nie podaje bowiem żadnej de� -
nicji w tym zakresie, pozostawiając 
zamawiającemu dość dużą swobodę 
w doborze kryteriów.

Robert Nogacki

 Tracimy wzrok lawinowo. Stan wi-
dzenia Polaków jest dramatyczny. Spe-
cjaliści sieci Doktor Marchewka zbadali 
wzrok 50 tys. dorosłych Polaków i 5 tys. 
dzieci. 70% dzieci w wieku od 5 do 14 lat 
ma wadę wzroku, z czego aż 91% nie ma 
jej wcale korygowanej lub jest ona sko-
rygowana nieprawidłowo. Z dorosłymi 
nie jest lepiej, gdyż aż 90% przebadanych 
Polaków między 41 a 56 rokiem życia 
cierpi na problemy ze wzrokiem. 
 Dane WHO także nie dają powodu 
do optymizmu. Już za 4 lata około 70% 
ludzi będzie wymagało korekty wzroku.
Wzrok to nasz najważniejszy zmysł, 
a wielu z nas nadal lekceważąco do 
niego podchodzi. Zróbmy sobie rachu-
nek sumienia, kiedy ostatnio badaliśmy 
swój wzrok? A naszych dzieci? Dobre 
widzenie to nie tylko kwestia komfortu, 
ale także naszego bezpieczeństwa – na 
drodze i w pracy. Dobry wzrok to lepszy 
start dla naszych dzieci. Brak wczesnej 
diagnozy wzroku i odpowiedniego le-
czenia może doprowadzić do poważ-
nych komplikacji zdrowotnych, a także 
zaburzyć proces ich edukacji.
 Dlaczego w Polsce wygląda to 
tak dramatycznie? Po pierwsze, brak 
jest wystarczającej regulacji prawnej 
określającej, jakie kompetencje mają 
lekarze okuliści, ortoptyści i optome-
tryści. Zgodnie z najlepszymi wzora-
mi europejskimi, to właśnie ortoptysta 
i optometrysta powinien być odpowie-
dzialny za proces diagnozy i korekcji 
wad wzroku, natomiast lekarz okulista 
za choroby oczu. Biorąc pod uwagę 
małą liczbę lekarzy okulistów, obecnie 
jest ich zaledwie około 3000 w prawie 
40-milionowym kraju, niemożliwe jest, 
aby zaoferować wszystkim obywatelom 

równy dostęp do usług medycznych. 
Lekarze okuliści zajmują się korygo-
waniem wad widzenia, wyręczając tym 
samym optometrów. Zupełnie niepo-
trzebnie. 
 Po drugie, mamy niską świado-
mość dotyczącą wad widzenia, kon-
sekwencji niekorygowania oraz tego, 
iż korygowaniem wzroku powinien 
zająć się dyplomowany optometrysta 
a nie okulista. Niska jest również świa-
domość Polaków dotycząca potrzeby 
częstych badań wzroku – przynajmniej 
raz w roku. 
 Prawdzie trzeba spojrzeć prosto 
w oczy! Ze wzrokiem Polaków jest co-
raz gorzej i nie ma już czasu na baga-
telizowanie tego problemu. Używania 
komputerów, telefonów nie możemy 
powstrzymać. Możemy jednak zapobie-
gać wadom wzroku, które są wynikiem 
ich nadmiernego wykorzystywania.
 Zespół specjalistów z branży optycz-
no-optometrystycznej z sieci Doktor 
Marchewka, organizatorzy ogólno-
polskiej akcji społecznościowej pt.
„Kochasz = Zbadaj” oraz Polski Instytut 
Kształcenia Optyków, którzy zajmują się 
przeprowadzaniem bezpłatnych badań 
wzroku oraz pro� laktyką i edukacją 
z zakresu wad widzenia wśród Polaków, 
zapraszają do poparcia apelu w sprawie 
podjęcia natychmiastowych działań 
w zakresie ochrony wzroku Polaków 
– pod apelem można podpisać się na 
stronie www.doktormarchewka.com.
 Zadbajmy zatem wspólnie o nasze 
dobre widzenie oraz naszych dzieci!

Spójrzmy prawdzie
prosto w oczy!
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Pracownicy
z potencjałem
Według Pyszne.pl prawdziwym motorem rozwoju biznesu 
są odpowiedni ludzie. „Zespół jest najważniejszy. Tylko 
z najlepszymi osobami możliwe jest dotarcie na szczyt“ – twierdzi 
Arkadiusz Krupicz, współzałożyciel i dyrektor zarządzający firmy.

 Według ocen ekspertów, krajowy 
rynek zamówień gotowych posiłków 
w Internecie osiągnie w roku 2020 war-
tość 1 mld zł. Pyszne.pl jest dziś najwięk-
szym w Polsce serwisem do zamawiania 
jedzenia z restauracji online, współ-
pracującym z ponad 5000 restauracji 
w kraju. W 2015 roku � rma odnotowała 
185% wzrostu i spodziewa się utrzymać 
tę dynamikę w przyszłych latach. Skąd 
wynika ten sukces? Arkadiusz Krupicz 
wymienia inwestowanie w ludzi jako 
jeden z � larów powodzenia rynkowego.
 Spółka zatrudnia wiele osób poni-
żej 30. roku życia i tworzy środowisko, 
w którym mogą one zdobyć kompeten-
cje specjalistyczne w przyjaznej atmos-
ferze. W tej grupie wiekowej na etapie 
rekrutacji bardziej niż dotychczasowe 
osiągnięcia zawodowe doceniany jest 
osobisty potencjał rozwoju kandydata. 
Młodzi zatrudnieni kierowani są na 
intensywne szkolenia, a ich wdroże-
niem w nowe obowiązki zajmują się 
oddelegowani pracownicy.
 – Dzięki stosowanemu w � rmie po-
dejściu do młodych kandydatów uda-

ło nam się zbudować kompetentny, 
zmotywowany, otwarty na nowe wy-
zwania zespół specjalistów. Nie boimy 
się inwestować w ludzi z potencjałem. 
Jednocześnie dbamy o zapewnienie im 
najlepszych warunków pracy – wyja-
śnia Iwona Piotrowska, specjalista 
ds. HR Pyszne.pl. – Na specjalnie do-
branych szkoleniach nasi pracownicy 
poznają nowoczesne, opracowane na 
podstawie najnowszych badań roz-
wiązania. Oferujemy też wsparcie
coachingowe. Firma jest ponadto 
otwarta na prorozwojowe inicjatywy 
samych zainteresowanych – wnioski 
o dodatkowe szkolenia lub zakup spe-
cjalistycznych książek. Nie zapominamy 
także o potrzebie integracji i wypoczyn-
ku. Organizujemy wspólne wyjazdy 
zagraniczne, imprezy okolicznościo-
we, przeznaczamy coroczny budżet 
na � nansowanie oddolnych inicjatyw 
rozrywkowych. Naszym celem jest
budowanie przyjaznej atmosfery,
opartej na wzajemnym szacunku 
wszystkich pracowników – podsu-
mowuje Iwona Piotrowska.

Auto Partner jest wiodącym importerem i dystrybutorem 
samochodowych i motocyklowych części zamiennych.
Firma, która posiada już ponad 60 � lii na terenie całego kraju, 
a także liczne przedstawicielstwa za granicą, zatrudnia obecnie 
ponad 1000 osób. Mimo ogromnej skali działania udało się uniknąć 
w niej chłodnego, korporacyjnego charakteru. 
“Wiemy, że to właśnie pracownik jest najcenniejszym zasobem, 
dlatego dbamy o jego bieżący rozwój, stawiając jednocześnie 
na elastyczność i indywidualne podejście. Cenimy sobie inicjatywę, 
kreatywność oraz zaangażowanie naszych pracowników 
i potra� my ich odpowiednio za to wynagrodzić.” –  mówi 
Aleksander Górecki, Prezes Zarządu w Auto Partner.

Firma to ludzie

 – Gratuluję! Firma Auto Partner 
S.A. zdobyła tytuł Solidny Pracodaw-
ca Roku. Co dla Państwa oznacza 
to wyróżnienie?
 – Otrzymanie tytułu Solidny Pra-
codawca Roku jest dla nas potwierdze-
niem, że wszystkie nasze dotychczasowe 
działania zmierzały w dobrym kierun-
ku, że prowadzona polityka personalna 
jest doceniana nie tylko przez naszych 
pracowników, ale i przez rynek.
 – Na jakich założeniach i warto-
ściach opiera się koncepcja prowa-
dzonej w � rmie polityki personalnej?
 – „Firma to ludzie” – takie motto 
przyświeca nam na co dzień. Zdajemy 
sobie sprawę, że to właśnie pracow-
nik jest najcenniejszym zasobem, bez 
którego � rma nie osiągnęłaby swoje-
go sukcesu. Bardzo ważna jest dla nas 
również elastyczność i indywidualne 
podejście do pracownika. Stawiamy 
na rozwój pracowników, organizując 
szkolenia zarówno z kompetencji twar-
dych jak i miękkich, zatrudniamy osoby 
niepełnosprawne oraz dajemy szansę 
młodym. Nie zapominamy o pasjach 
naszej załogi – oferujemy karty sporto-
we i naukę języka obcego, organizujemy 
różnego rodzaju imprezy sportowe czy 
wyjazdy zagraniczne, proponujemy 
do� nansowanie do kolonii i zielonych 
szkół dla dzieci. Przede wszystkim jed-
nak staramy się unikać chłodnego, kor-
poracyjnego charakteru � rmy, chcemy 
zapewnić miłą atmosferę oraz przyjazne 
relacje, tak aby pracownik przyjeżdżał 
do pracy z przyjemnością.

 – Firma regularnie prowadzi 
procesy rekrutacyjne mające na celu 
zwiększenie zatrudnienia. Jakie kom-
petencje są u Państwa preferowane? 
Czy trudno znaleźć osoby, które 
odpowiadałyby Państwa oczekiwa-
niom?
 – Tak, to prawda, � rma rośnie 
w siłę, dlatego też nieustannie pojawia 
się zapotrzebowanie na nowych pra-
cowników. Przede wszystkim szukamy 
osób chętnych do pracy, kreatywnych 
i pełnych energii. Oczywiście, wy-
kształcenie kierunkowe oraz zdobyte 
doświadczenie również są brane pod 
uwagę, jednak nie są one wyłącznymi 
wytycznymi. Cenimy sobie inicjaty-
wę oraz zaangażowanie pracowników 
i potra� my ich odpowiednio za to wy-
nagrodzić. 
 – Firma konsekwentnie wyznacza 
sobie kolejne cele rozwojowe. Jakie są 
najważniejsze projekty realizowane 
przez � rmę?
 – Firma nieustannie poszerza swój 
zasięg. Przypominam, że w 1993 mieli-
śmy tylko jeden, trzyosobowy oddział, 
a dzisiaj jest już ich ponad 60 w Polsce.
Posiadamy również liczne przed-
stawicielstwa za granicą. Głównymi 
celami w perspektywie dwóch lat jest 
dalsza rozbudowa sieci sprzedaży do 
80 oddziałów polskich, a także szersza 
ekspansja za granicę i przemianowanie 
przedstawicielstw w oddziały. Ponadto 
planujemy usprawnić logistykę dostaw, 
poszerzyć asortyment oraz wprowadzić 
kolejne marki własne.

Biznes i technologia to dwa światy związane ze sobą w nierozerwalny sposób. Elementem
łączącym oba te światy jest potrzeba pozyskania narzędzi umożliwiających utrzymanie 
zrównoważonego rozwoju biznesu w środowisku wysokiej konkurencyjności. Dynamicznie 
zmieniający się rynek wymusza na naszych klientach i partnerach poszukiwania nowych narzędzi, 
umożliwiających realizację zakładanych celów biznesowych. Taka rzeczywistość determinuje 
nas do nieustannego podnoszenia jakości świadczonych usług. Natomiast filozofia, zawarta 
w naszym motcie, oddaje preferowany sposób współpracy, oparty na zaufaniu i pełnej kooperacji.

Aplitt S.A. ‒ kompleksowe
rozwiązania ICT ‒ klucz
do stabilnej ekspansji

 W ramach przyjętej strategii roz-
woju spółka konsekwentnie realizuje 
działania zmierzające do ekspansji na 
nowe rynki. 
 Działaniami, umożliwiającymi 
zwiększenie udziału Aplitt S.A. w rynku 
krajowych i europejskich usług sektora 
ICT jest między innymi uruchomienie 
w 2007 roku najnowocześniejszej infra-
struktury do procesowania, autoryzacji 
i rozliczania transakcji, realizowanych 
we współpracy z Visa i MasterCard oraz 
obsługi m.in. transakcji e-commerce 
i m-commerce. Kolejnym elementem 
ekspansji była decyzja o otwarciu � lii 
naszego Call Center w Białej Podlaskiej. 
Dzięki temu od 2013 roku zwiększyli-
śmy możliwości realizacji zleceń o 40%. 
 W toku działań związanych ze 
zwiększeniem udziału w rynku usług 
informatycznych, zbudowaliśmy uni-
kalne kompetencje w zakresie kilku 
produktów. Do ich grona możemy za-
liczyć między innymi jedyny w Europie 
Środkowo-Wschodniej status Silver
Business Service Provider ZIMBRA, 
jedno z czterech w Polsce partnerstw 
Microso�  Cloud OS Network (COSN), 
status VMware Professional Level za-
równo jako Service Provider, jak i So-
lution Provider, F-Secure Gold Partner, 
Microso�  Partner Gold Application 
Development, a w Payment Scheme 

statusy: Visa System Processor oraz 
MasterCard � ird Party Provider. Do 
niewątpliwych sukcesów, potwierdzają-
cych trafność podjętych decyzji, można 
zaliczyć realizację jednego z najwięk-
szych wdrożeń systemu Dynamics CRM 
w Europie dla instytucji � nansowej. 
Ścisła współpraca z naszymi partne-
rami umożliwia nam pozyskiwanie 
unikatowych kompetencji w wysoko 
specjalistycznych i eksperckich ob-
szarach. W przypadku bardzo bliskiej 
współpracy z Microso�  – i to na wielu 
płaszczyznach – są to między innymi 
systemy baz danych oparte na MS SQL. 
 Na przełomie 2015 i 2016 roku 
Aplitt S.A. otworzył się szeroko również 
na rynek skandynawski i kraje bałtyckie, 
podpisując wyłączną umowę dystrybu-
cyjną dotyczącą unikalnych w skali świa-
towej rozwiązań amerykańskiej � rmy 
Uinnova Inc., służących do wizualizacji 
w 3D nie tylko zasobów zgromadzonych 
w serwerowni, lecz co ważne również 
warstw logicznych takich jak aplikacje, 
bazy danych czy warstwa sieciowa.
 Ze względu na opisane wyżej suk-
cesy, Aplitt S.A. stale zwiększa swój 
potencjał poprzez stabilny wzrost 
zatrudnienia. Zatrudniamy 500 pra-
cowników, posiadamy 130 unikalnych 
certy� kacji inżynierskich oraz doświad-
czoną kadrę menedżerską.

Aplitt S.A. – spółka sektora 
ICT notowana na Giełdzie 
Papierów Wartościowych 
w Warszawie od 9 maja 
2008 roku. Istnieje nie-
przerwanie od ponad 20 lat, 
posiada dziewiętnaście biur 
na terenie całego kraju,
zatrudniając 500 pracow-
ników. Świadczy usługi 
globalnie, w trybie 24/7, 
w zakresie outsourcingu 
i konsultingu IT, Call Cen-
ter, processingu transakcji 
oraz wytwarzania aplikacji. 
Spółka dysponuje dwoma 
Data Center, w  których 
świadczy usługi chmurowe 
SaaS, PaaS, BaaS oraz IaaS. 

www.aplitt.pl

Prestiżowe wyróżnienie 
liderów w dziedzinie HR

Co wyróżnia projekt spośród 
innych?

 Organizatorem programu Solid-
ny Pracodawca Roku jest redakcja 
„Stron Rynku” oraz „Rzecz o Biznesie”. 
W związku ze specy� ką pracy zespołu, 
podstawą wstępnej wery� kacji przed-
siębiorstw są standardowe działania 
dziennikarskie (m.in. zbieranie in-
formacji poprzez kontakt z instytu-
cjami takimi jak powiatowe urzędy 
pracy, urzędy miast czy Państwowa 
Inspekcja Pracy). Wysoce cenione 

Czujesz się solidnym pracodawcą?
Uważasz, że � 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

e-mail: t.dej@rzeczobiznesie.eu 

Co składa się na sukces � rmy? Dobry biznesplan? Nakłady � nansowe? 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.

jest wsparcie, jakiego udzielają patroni 
projektu – SAZ, Business Centre Club 
oraz Stowarzyszenie Pracodawców RP. 
Wyróżnieniem dla � rm jest już sama 
nominacja, gdyż w dużej mierze jest 
ona wynikiem pozytywnych rekomen-
dacji oraz opinii zaczerpniętych w lo-
kalnym środowisku przedsiębiorstw.
 Zdobycie tytułu to nie tylko pre-
stiżowe wyróżnienie, ale również 
możliwość zaprezentowania się na 
łamach ogólnopolskich mediów. 
Zwieńczeniem każdej z edycji pro-
jektu jest ogólnopolska gala, na którą 

zaproszeni zostają wszyscy laureaci 
tytułu. Podczas uroczystości wyróż-
nione � rmy otrzymują tablice pa-
miątkowe potwierdzające słuszność 
dotychczasowych działań z zakresu 
polityki personalnej. Wydarzenie jest 
również wspaniałą okazją do wymiany 
doświadczeń i pomysłów z obsza-
ru HR.
 Zapraszamy na stronę interneto-
wą, gdzie mogą się Państwo zapo-
znać z wypowiedziami laureatów na 
temat projektu, które są wizytówką 
tego przedsięwzięcia.

 – Czy względem wizji, z jaką zo-
stała założona � rma, obecny etap 
rozwoju jest dla Państwa satysfakcjo-
nujący? Jakim momentem na drodze 
do osiągnięcia celu jest dla Państwa 
wejście na GPW?
 – Biorąc pod uwagę wizję, która 
przyświecała utworzeniu spółki Auto 
Partner, nawet nie śmieliśmy marzyć, 
że � rma rozrośnie się aż do takich roz-
miarów, już o samym wejściu na giełdę 
nie wspominając. Jednak w przeciągu 
ostatnich paru lat powoli stawało się 
oczywiste, że przy takiej pozycji spółki 
na rynku i przy tak ogromnym poten-
cjale, wejście na GPW jest kolejnym 
krokiem do dalszego rozwoju. Nie-
mniej jednak, dołączenie do spółek 
notowanych na giełdzie jest dla nas 
nie lada wyróżnieniem i napawa nas 
ogromną satysfakcją.
 – Jak zatem będzie wyglądać 
przyszłość Państwa � rmy i jakie są 
Państwa plany na najbliższe lata?
 – Wejście na giełdę jest poważnym 
zobowiązaniem wobec akcjonariuszy, 
dlatego nie możemy się w tym mo-
mencie zatrzymać. Jednym z założeń 
jest zdobycie rynków w krajach są-
siadujących. Obecnie posiadamy tam 
jedynie przedstawicielstwa, a sprzedaż 
eksportowa realizowana jest poprzez 
magazyny krajowe. W niedalekiej przy-
szłości planujemy otworzyć pierwsze 
oddziały między innymi w Czechach 
i na Łotwie, a następnie kolejne w po-
zostałych krajach, w których już obec-
nie działamy. 
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Własna firma to 
samorealizacja i niezależność
Niezależność wobec pracodawcy i bycie szefem sobie samemu to główne powody, dla których 
Polacy, pytani w ramach raportu AGER 2015 – Światowy Raport Amway o Przedsiębiorczości, 
zdecydowaliby się na założenie własnej � rmy. W dalszej kolejności zwracali uwagę, że własna 
� rma stanowi źródło dochodów; umożliwia samorealizację i wdrażanie swoich pomysłów. 

 Sondaż zrealizowano w kil-
ku częściach kraju na grupie 1 tys. 
respondentów. To część raportu 
AGER 2015 – Światowego Raportu 
Amway o Przedsiębiorczości, przy-
gotowanego przez Instytut GFK we 
współpracy z Katedrą Strategii i Or-
ganizacji Zarządzania Uniwersytetu 
Technicznego w Monachium z udzia-

łem 49775 respondentów w 44 kra-
jach. Z badania wynika, że 71 proc. 
Polaków ma pozytywne podejście do 
przedsiębiorczości, a 22 negatywne. 
W porównaniu do stanu sprzed roku 
pozytywne podejście nieco się zmniej-
szyło (z 76 proc.) Wśród przeszkód 
w założeniu własnej � rmy Polacy 
podają najczęściej: obawę przed po-

rażką (71 proc.), obciążenia � nansowe, 
prowadzące do bankructwa (33 proc.), 
zagrożenie kryzysem (26 proc.) oraz 
obawę przed bezrobociem (21 proc.).
 Polacy zdecydowaliby się na wła-
sną działalność głównie po to, by zy-
skać niezależność od szefa i być szefem 
sobie samemu (47 proc.), z powodów 
� nansowych (40 proc.), by wdrażać 
własne pomysły (37 proc.). Własna 
� rma to także szansa na powrót na 
rynek pracy i alternatywa dla bez-
robocia (25 proc.), a także szansa na 
lepsze łączenie obowiązków zawo-
dowych, rodzinnych i wypoczynku 
(23 proc.). Wyniki sondażu różniły się 
w skali kraju. Na południu kraju jako 
główny powód rozpoczęcia działalno-
ści częściej podawano niezależność 
i samorealizację; na północy –wzglę-
dy � nansowe.
 W całej Polsce jest około 1,77 mln 
przedsiębiorstw. Najwięcej z nich to 
mikroprzedsiębiorstwa, których liczba 
w ciągu ostatnich kilku lat regular-
nie wzrasta. Obecnie jest ich 1,5 mln 
i stanowią 95,6 proc. wszystkich 
przedsiębiorstw. W ubiegłym roku 
powstało ich około 296 tys.; najwięcej 
w centralnej części kraju.

Powody dla których Polacy
zakładają własne � rmy

Godła programów wspierają
decyzje konsumentów!

Mieszkaj bezpiecznie 
z Home Broker S.A.

 Odpowiedź na te i szereg innych 
pytań przyniosły nam ogłoszone nie-
dawno wyniki badań wykonanych przez 
instytut GFK Polonia, będący oddziałem 
jednej z największych � rm badawczych 
na świecie. Wywiadów konsumenckich 
dokonano na zamówienie holdingu 
reklamowego AEGIS Media. 
 Pod uwagę wzięto preferencje 3000 
potencjalnych klientów z najbardziej re-
prezentatywnego przedziału wiekowego 
15-64 lat. Sposób badania, na który się 
zdecydowano, w terminologii profe-
sjonalnej nazywa się CAPI (Computer 
Aided Personal Interview). Osobom 
niezwiązanym z branżą badawczą, czy 
reklamową ten skrót może niewiele 
mówić. W uproszczeniu CAPI to meto-
da bezpośrednich wywiadów przepro-
wadzanych w domach respondentów 
z udziałem komputera. Wyniki takich 
badań kodowane są w trakcie przepro-
wadzania wywiadu, a dane z terenu 
przesyłane specjalnie zabezpieczonym 
łączem. 
 Podczas badań CAPI dotyczących 
rozpoznawalności godeł promocyj-
nych kierowano się kilkoma istotnymi 
kryteriami, wśród których były takie 
wytyczne jak: płeć badanego, dochody, 
wykształcenie, czy aktywność zawodo-
wa. Sprawdzono również, które z wielu 
obecnych na rynku godeł ma najwięk-
szy wpływ na wybór opatrzonych nimi 
produktów. 
 Przyznać trzeba, że wyniki okazały 
się zadziwiająco jednoznaczne i wyraź-
nie wskazujące na... skuteczność godeł. 
Aż 26% badanych stwierdziło, iż medal 
(inaczej: godło promocyjne – przyp. 
aut.) zamieszczony na opakowaniu 
w istotny sposób wpływa na wybór 

 – Wyróżnienie spółki Home Broker 
najbardziej elitarnym tytułem, Laur 
Konsumenta – Top Marka 2016 w ka-
tegorii jakość świadczonych usług na 
rynku nieruchomości, to dla całej na-
szej Grupy potwierdzenie, że to co ro-
bimy i w którym kierunku zmierzamy, 
odbierane jest przez naszych klientów 
z uznaniem. Naszą nadrzędną ideą jest 
dbanie o jakość świadczonych usług 

oznaczonego 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 bardziej do-
ciekliwe i spostrzegawcze. Z badań jasno 
wynika, że to właśnie kobiety przywią-
zują większą wagę do tego, co widnieje 
na opakowaniu produktu. W ten sposób 
dowiedzieliśmy się, że to właśnie one, 
nieco częściej niż mężczyźni, kierują się 
przy zakupach godłami promocyjnymi. 
Na dokonanie zakupu towaru ozna-
czonego godłem ma również wpływ 
zasobność portfela. Osoby o wyższych 
dochodach, dokonując zakupu, chętniej 
sugerują się gra� czną informacją o zdo-
byciu przez daną markę konkretnego 
tytułu, na przykład Lauru Konsumen-
ta. 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 kon-
kursowych nie jest obojętna również 
osobom aktywnym zawodowo. To one 
chętniej wybierają te marki, które zna-
lazły uznanie również wśród innych 
użytkowników. 
 No dobrze, ale przecież godeł, któ-
rymi opatrzone są rozmaite produkty, 
jest kilka. Czy w takim razie wszystkie 
są tak samo miarodajne? Czy każde 
z nich znaczy dla konsumenta dokład-
nie to samo? Z badania GFK Polonia 
wynika, że aż 25% osób zwraca przy 
zakupach uwagę na znaki promocyjne, 

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.

Zakup wymarzonej nieruchomości często wiąże się z podjęciem trudnych decyzji. 
W gąszczu ofert mieszkaniowych ciężko znaleźć tę odpowiadającą naszym preferencjom. 
Home Broker S.A. – niekwestionowany lider na rynku nieruchomościowym – od lat świadczy 
usługi pośrednictwa nieruchomości. Poprzez szeroki wachlarz usług klienci mogą kupić, 
sprzedać lub wynająć nieruchomość, w zależności od swoich potrzeb i oczekiwań
– Home Broker S.A. jest po to, aby spełniać marzenia klientów.  

z czego największym zaufaniem darzone 
są godła konkursów Teraz Polska oraz 
Laur Konsumenta.
 Skoro tak, to skupmy się na przy-
kład na samym Laurze Konsumenta. 
Nie trzeba długo szukać, by dowiedzieć 
się, że aż 3 spośród 9 najbardziej roz-
poznawalnych godeł promocyjnych 
w Polsce związane są z programem 
Laur Konsumenta. Są to: Laur Klienta
/Laur Konsumenta (w nomenklaturze 
programu panuje swoisty dualizm zwią-
zany 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� ają do 
mieszkańców dużych miast. Ci, którzy 
wybierają produkty opatrzone godłem 
Top Marki to najczęściej mężczyźni. 
Panów satysfakcjonuje najwyższe 
z możliwych odznaczeń, co wskazy-
wać może na odwieczną samczą chęć 
współzawodnictwa, zdobycia najwyż-
szej wygranej. W tym przypadku takim 
konsumenckim świętym Graalem jest 
produkt najbardziej rekomendowany 
przez innych, marka nie opuszczająca 
podium w plebiscycie Laur Konsu-
menta, 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 po-
szukują nowych rozwiązań i wykazują 
się chęcią zmiany dotychczasowych 
zwyczajów zakupowych.
 Dlatego właśnie godłem, które naj-
bardziej skłania je do dokonania kon-
kretnego wyboru, jest Odkrycie Roku.

oraz bezpieczeństwo przeprowadza-
nych transakcji. Wiedząc, jak ważne 
decyzje klient podejmuje z pomocą do-
radcy Home Broker, dokładamy wszel-
kich starań, aby transakcja zakończyła 
się pomyślnie, a klient z uśmiechem 
odebrał klucze do swojego wymarzo-
nego mieszkania czy domu – mówi 
Przemysław Guberow, prezes zarządu 
Home Broker S.A. i Open Finance SA. 

 Home Broker oferuje swoim klien-
tom zarówno mieszkania z rynku 
wtórnego, jak i pierwotnego – istotną 
częścią oferty jest także szeroki wybór 
mieszkań na wyłączność. Standaryza-
cja usługi oraz wery� kacja dokumen-
tacji przez dział prawny sprawiają, że 
transakcja jest bezpieczna, a wszel-
kimi formalnościami zajmie się 
Home Broker.
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