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Utrzymująca się na bardzo dobrym poziomie sprzedaż 
to najlepsza rekomendacja dla olejów z grupy LOTOS 
SYNTHETIC. Produkty tej linii spółka kieruje do właścicieli 
niezależnych warsztatów i serwisów specjalizujących się 
w naprawach samochodów pogwarancyjnych. 

Nowoczesna oferta 
syntetycznych olejów 
silnikowych

 – Oleje syntetyczne to kluczowa 
kategoria w obszarze produktów dla 
motoryzacji; jej udział rynkowy syste-
matycznie rośnie i właśnie w niej odbywa 
się walka o udziały rynkowe. Od ponad 
10 lat, tj. od początku istnienia spółki, 
wszystkie nasze działania marketingowe 
były skierowane na promocję produktów 
z tego segmentu, czego efektem jest wy-
soka rozpoznawalność marek produk-
towych LOTOS SYNTHETIC i LOTOS  
QUAZAR oraz marki parasolowej 
LOTOS Thermal Control – podkreśla 
Piotr Niemiec, koordynator ds. rozwoju 
portfolio produktowego LOTOS Oil. 
– Najwięcej nowych produktów wpro-
wadzanych do oferty LOTOS Oil to pro-
dukty należące do kategorii syntetycznej. 
W konsekwencji udział rynkowy synte-
tycznych olejów LOTOS systematycznie 
wzrasta, a olej LOTOS SYNTHETIC 
PLUS SAE 5W-40 to już swoista ikona 
syntetycznego oleju wyprodukowanego 
w Polsce. Natomiast spośród naszych 
olejów syntetycznych największym 
zainteresowaniem rynkowym cieszy 
się LOTOS SYNTHETIC 504/507 
SAE 5W-30 – dodaje Piotr Niemiec. 
  LOTOS Oil oferuje pięć nowo- 
czesnych olejów syntetycznych prze-
znaczonych do różnych typów samo-
chodów. LOTOS SYNTHETIC 504/507 
SAE 5W-30 z formułą Extended 
Engine Protection dedykowany jest 
dla użytkowników samochodów ze 
„stajni” Volkswagena (VW, Skoda, 
Seat). Kierowcy marki Ford i Kia mają 
do dyspozycji energooszczędny olej 

LOTOS SYNTHETIC A5/B5 SAE 
5W-30, cechujący się niską lepkością 
HTHS. Właściciele starszych aut mogą 
z kolei skorzystać z olejów w klasie SAE 
5W-40: LOTOS SYNTHETIC PLUS 
SAE 5W-40 i LOTOS SYNTHETIC 
TURBODIESEL SAE 5W-40, jednych 
z najpopularniejszych i najchętniej wy-
bieranych przez niezależnych serwisan-
tów tego typu produktów na rynku. 
Uniwersalnym olejem jest z kolei 
LOTOS SYNTHETIC C2+C3 SAE 
5W-30, chętnie polecany przez spe-
cjalistów. 
 Cała linia została stworzona w opar-
ciu o dobrze znaną kierowcom i me-
chanikom markę LOTOS SYNTHETIC 
PLUS SAE 5W-40. 
 Oleje z linii LOTOS SYNTHETIC, 
wyprodukowane w oparciu o formułę 
Extended Engine Protection, gwaran-
tują najlepszą ochronę silników bez 
konieczności ich wymiany nawet przez 
30 tysięcy kilometrów. 

Doceniony przez ekspertów 
i konsumentów

  – Ze względu na zastosowanie oleje 
syntetyczne LOTOS niczym nie odbiega-
ją od olejów syntetycznych markowych 
producentów zagranicznych, a niejedno-
krotnie wręcz je przewyższają. LOTOS  
SYNTHETIC C2+C3 SAE 5W-30 był 
jednym z pierwszych olejów na polskim 
rynku łączącym w sobie klasy ACEA 
C3 i ACEA C2, a obecnie nowo wpro-
wadzony Turdus Powertec 5100FE 
SAE 5W-30, jako jeden z pierwszych 
syntetycznych olejów na rynku, spełnia 
wymagania wszystkich aktualnych klas 
jakości według ACEA, tj. E7, E4, E6 i E9 
– stwierdza Piotr Niemiec. – Chcieliby-
śmy, aby nasze produkty były postrze-
gane jako te, które dają pewność, że 
dostaje się w opakowaniu ciecz o jakości 
w 100 proc. zgodnej z jakością, jaką 
opisano na etykiecie – podsumowuje.
 Wysoka jakość olejów silnikowych 
z linii LOTOS SYNTHETIC została 
doceniona przez branżowych specjali-
stów. Oleje LOTOS zostały wyróżnione 
w konkursie „Jakość Roku” współor-
ganizowanym przez Polskie Centrum 
Badań i Certyfikacji, a także uhonoro-
wane Laurem Konsumenta 2017.
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Hörmann z Laurem

 – Te opinie są dla nas cenne, poka-
zują bowiem, że długofalowa strategia 
rozwoju i promocji produktów przynosi 
efekty. Postawiliśmy na nowoczesne tech-
nologie i klienci to doceniają – mówi 
Krzysztof Horała, prezes Hörmann 
Polska sp. z o.o. 
 Konsumenci przede wszystkim 
cenią trwałość bram i drzwi tego nie-
mieckiego producenta. Podkreślają, że 
bramy garażowe dzięki idealnie dopa-
sowanym do ich ciężaru sprężynom 
oraz napędowi nawet kilkadziesiąt lat 
działają płynnie i bezpiecznie, a odporne 
na działanie warunków pogodowych 
powierzchnie bram i drzwi przez długie 
lata zachowują swoją urodę. 
 Bo właśnie wyjątkowa estetyka 
jest powodem, dla którego inwestorzy 
tak często wybierają produkty firmy 
Hörmann. Bogactwo atrakcyjnych wzo-
rów, powierzchni i kolorów pozwala 
na dopasowanie tych bram i drzwi do 
różnych koncepcji architektonicznych. 
Niektóre wzory, jak np. bramy seg-
mentowe z podwójnymi i potrójnymi 
przetłoczeniami, a także designerskimi 
intarsjami ze stali nierdzewnej lub drew-
na, jak również dopasowane do nich 
wzorniczo drzwi, mogą spełniać nawet 
najbardziej wyszukane oczekiwania. 
  Świadomi inwestorzy zwracają też 
uwagę na energooszczędność bram 
i drzwi. Dlatego tak chętnie decy-
dują się na dobrze ocieplone bramy 
segmentowe z podnoszącym jeszcze 
ich izolacyjność cieplną systemem 

ThermoFrame, szczególnie wtedy, gdy 
garaż znajduje się w bryle domu. 
 Popularność bram, drzwi i napę-
dów firmy Hörmann to także efekt 
corocznych akcji promocyjnych oraz 
wysokiej jakości produktów i wagi, 
jaką firma przywiązuje do fachowego 
montażu.
 – Jakość jest dla nas najważniejsza. 
Dlatego wszystkie komponenty naszych 
wyrobów są konstruowane i produkowa-
ne przez firmę Hörmann, co gwarantuje 
ich stuprocentową kompatybilność. Dla 
bezpieczeństwa naszych klientów są one 
badane i certyfikowane przez niezależne 
i akredytowane instytucje. Dużą wagę 
przywiązujemy też do prawidłowego 
montażu, od którego zależy pełne wy-
korzystanie wszystkich walorów naszych 
produktów. Uczestniczymy w kampa-
nii Dobry Montaż, a monterzy firmy 
Hörmann jako pierwsi otrzymali certy-
fikaty Dobrych Monterów. Nasi klienci 
wiedzą, że profesjonalny montaż, regu-
larne przeglądy i fachowy serwis pozwa-
lają zachować fabryczną gwarancję oraz 
zapewniają bramom i drzwiom wielo-
letnią trwałość – podkreśla Krzysztof 
Horała.  
 W tym roku Hörmann wprowadza 
na rynek kolejne nowe produkty: jeszcze 
cieplejsze segmentowe bramy garażowe 
o grubości 67 mm, drzwi zewnętrzne 
produkowane standardowo w klasie 
przeciwwłamaniowej  RC 3 oraz ele-
ganckie i bardzo mocne drewniane 
drzwi wewnętrzne.

Firma Hörmann zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim 
plebiscycie popularności produktów i usług 
Laur Konsumenta 2017. Konsumenci odpowiadający 
na pytanie: jakie produkty, marki i usługi uważają 
za najlepsze i warte polecenia w kategorii bramy garażowe, 
najczęściej wskazywali na markę Hörmann. 

 Jesteśmy firmą, która cieszy się bar-
dzo dużym zaufaniem wśród klientów. 
Zostaliśmy nagrodzeni wieloma nagro-
dami i wyróżnieniami świadczącymi 
o wysokiej jakości współpracy z nami, 
m.in. Laurem Konsumenta – Odkrycie 
Roku 2014, złotym Laurem Konsumenta 
2015 w kategorii hurtownie sprzętu 
kosmetycznego, Laurem Konsumenta 
– TOP MARKA 2015 za szczególnie 
wybitną pozycję marki na rynku.
 Prestiżową E-Gazelą Biznesu 2014 r. 
jak i E-Gazelą Biznesu w 2015 r. Również, 
Złotym Certyfikatem Rzetelności 2014, 
Złotym Certyfikatem Rzetelności 2015 
oraz złotym Laurem Klienta 2016 za 
najlepszą jakość obsługi wśród hurtowni 
kosmetycznych. A na „deser” został przy-
znany nam Laur Konsumenta – Grand 
Prix 2016 za najbardziej rozpoznawalną 
markę w kategorii hurtownie sprzętu 
kosmetycznego. Trzykrotne zdobycie 
Lauru Konsumenta premiowane jest 
godłem GRAND PRIX, którym mogą 
poszczycić się tylko nieliczne firmy. 
 Zobacz pełną ofertę urządzeń na 
naszej stronie!

www.mimari.pl
tel. +48 792 202 456
tel. (71) 78 64 711

MIMARI
Dystrybutor wysokiej jakości 
urządzeń kosmetologicznych 

i medycznych 
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Opony takich marek jak Goodyear, Dunlop, Fulda 
Sava czy Dębica od lat są znane i cenione przez polskich 
kierowców. Jednak działalność Grupy Goodyear 
wykracza poza produkcję i sprzedaż bezpiecznych 
i trwałych opon. Firma patrzy w przyszłość i swoimi 
innowacyjnymi działaniami chce być jak najbliżej 
zmian zachodzących w motoryzacji. 

Goodyear stawia na 
innowacje i lepszą 
mobilność

 Goodyear realizuje liczne inicjatywy, 
mające na celu rozwój firmy w kierunku 
innowacyjnych rozwiązań i dostosowa-
nia swojego profilu do nadchodzących 
wyzwań z obszaru mobilności. Pod pa-
rasolem projektu „ThinkGoodMobility” 
firma stworzyła platformę rozpowszech-
niania treści i wiedzy na temat inteli-
gentnej, bezpiecznej i zrównoważonej 
mobilności. W ramach tej inicjatywy, 
w specjalnym konkursie dla studentów 
z całej Europy, pokolenie milenium mo-
gło przedstawić innowacyjne pomysły, 
które zrewolucjonizują przyszłość trans-
portu i przyczynią się do rozwiązania 
problemów, takich jak: korki, łączność, 
zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo 
drogowe w roku 2025. Zaprojektowa-
ny przez polskiego studenta, Artura 
Ząbczyka z Politechniki Śląskiej system 
o nazwie MaRS o innowacyjnym od-
zyskiwaniu energii oraz inteligentnym 
zarządzaniu ruchem uzyskał pierwsze 
miejsce w tym konkursie.
 Goodyear bada również nastroje 
i oczekiwania europejskich kierowców 
względem samochodów autonomicz-
nych, czy bezpieczeństwa na drodze. 
Co ciekawe, wyniki najnowszych ogól-
noeuropejskich badań zrealizowanych 
przez Goodyeara i London School of 
Economics and Political Science (LSE) 

pokazują, że Polacy są bardziej od in-
nych Europejczyków otwarci na inno-
wacje w motoryzacji i wprowadzenie na 
drogi samochodów autonomicznych.
 Na tle innych europejskich krajów 
polscy kierowcy okazują się niezwykle 
otwarci na kwestie związane z rozwojem 
nowych technologii. Odsetek pozytyw-
nych odpowiedzi w tym zakresie był 
w naszym kraju najwyższy ze wszystkich 
przebadanych państw. Otwartość na 
nowe technologie przekłada się bez-
pośrednio na podejście do pojazdów 
autonomicznych. Polska jest jednym 
z zaledwie trzech krajów, gdzie więcej 
jest respondentów, którzy czuliby się 
komfortowo jadąc obok pojazdów au-
tonomicznych, niż tych odczuwających 
dyskomfort. 
 – Jesteśmy dumni z tego, że firma 
Goodyear tak aktywnie odpowiada 
na przyszłe wyzwania w motoryzacji. 
Nasze innowacje, za które jesteśmy na-
gradzani pokazują, że nasza firma jest 
świetnym miejscem do pracy dla osób, 
które cenią sobie pracę w biznesie patrzą-
cym w przyszłość – powiedział Leszek 
Szafran, dyrektor generalny ds. sprze-
daży w Polsce i Ukrainie.
 Odpowiadając na wyzwania mobil-
ności przyszłości, firma co roku, podczas 
Międzynarodowych Targów Motoryza-

cyjnych w Genewie prezentuje nowe 
opony koncepcyjne. W zeszłym roku 
Goodyear zaprezentował swoją rewo-
lucyjną oponę koncepcyjną Eagle-360. 
Opona o unikatowym, kulistym kształ-
cie przedstawiła inspirujące długofalowe 
rozwiązania, które mogą znaleźć zasto-
sowanie, kiedy pojazdy autonomiczne 
będą bardziej powszechne. Innowacja 
została doceniona już wiele razy m.in. 
przez magazyn TIME, który umieścił 
oponę Goodyeara na liście top 25 naj-
ciekawszych innowacji w 2016 r. oraz 
otrzymując prestiżową nagrodę GOOD 
DESIGN™ od Chicagowskiego Muzeum 
Architektury i Wzornictwa Atheneum 
oraz Europejskiego Centrum Architek-
tury, Sztuki, Wzornictwa i Urbanistyki.
 Goodyear podejmuje też współpracę 
z różnymi instytucjami, aby razem pra-
cować nad innowacjami i wyzwaniami 
mobilności. W zeszłym roku wspólnie 
z rządem Luksemburga oraz firmą 
IEE firma ogłosiła plany stworzenia 
nowego Kampusu Motoryzacyjnego, 
dedykowanego innowacjom. Będzie to 
wyjątkowy ośrodek badawczo-rozwo-
jowy, zapewniający najnowocześniejszą 
infrastrukturę firmom zajmującym się 
opracowywaniem zaawansowanych 
rozwiązań technologicznych dla bran-
ży motoryzacyjnej.

Leszek Szafran, dyrektor generalny ds. sprzedaży w Polsce 
i Ukrainie, podczas konferencji ThinkGoodMobility w Warszawie

Innowacja pod znakiem MAHLE
MAHLE w Polsce – jeden 
z największych pracodawców 
w województwie wielkopolskim, 
należący do światowego 
koncernu i lidera branży 
motoryzacyjnej, po raz trzeci 
otrzymuje prestiżowy tytuł 
Solidnego Pracodawcy Roku.

 – Nagroda w ramach pro-
jektu Solidny Pracodawca 2016 
jest dla nas ogromnym wyróżnie-
niem potwierdzającym słusz-
ność działań ukierunkowanych  
na tworzenie nowych, atrakcyj-
nych miejsc pracy, ciągły rozwój 
kompetencji pracowników oraz 
ciekawe inicjatywy i silne zaan-
gażowanie w ramach społecznej 
odpowiedzialności biznesu.

 Wykwalifikowany zespół, wie-
loletnie doświadczenie, wiedza za-
wodowa oraz wysokie standardy 
jakościowe tworzą fundamenty firmy.  
Od 1999 r. firma jest częścią Grupy 
MAHLE, globalnego producenta uni-
kalnych systemów w silnikach spali-
nowych i urządzeniach peryferyjnych 
oraz rozwiązań dla pojazdów elektrycz-
nych, jak również mechanizmów napę-
dowych, elementów do procesu filtracji 
i klimatyzacji w pojazdach. Codziennie 
na sukces koncernu pracuje 75 000 
osób w 30 krajach na całym świecie.  
 Na wiodącą pozycję na rynku i im-
ponującą dynamikę rozwoju w Polsce 
pracuje ponad pięciotysięczna załoga. 
Portfolio produktowe polskich oddzia-
łów firmy  obejmuje: tłoki aluminiowe, 
tuleje cylindrowe, zawory, prowadnice 
zaworów, wkładki tłokowe, zestawy cy-
lindrowo-tłokowe, moduły chłodzenia 
silnika, chłodnice, chłodnice powietrza 
doładowanego, skraplacze,  parow-
niki i grzejniki, które są dostarczane 
bezpośrednio na linie montażowe sa-
mochodów wiodących producentów. 
Wyroby te  pracują w silnikach milio-
nów samochodów eksploatowanych 
na wszystkich kontynentach. Firma 
dostarcza swoje wyroby zarówno 
z przeznaczeniem na pierwszy mon-
taż, jak i na rynek części zamiennych.  
 Do produkcji seryjnej w MAHLE 
Polska w Krotoszynie już niebawem 
trafi nowy rodzaj tłoka. Będą to tłoki 
stalowe produkowane przy użyciu 
technologii spawania laserowego, która 
pretenduje do prestiżowej nagrody 
PACE AWARD przyznawanej przez 
Automoti ve News. Tłoki te trafią do 
wysokoprężnych silników spalinowych 
światowych marek samochodowych 

 – Wyrażam przekonanie, że zaszczytny 
tytuł Solidnego Pracodawcy Roku 2016 to efekt 
wspólnego dorobku wszystkich pracowników 
MAHLE Polska, kadry kierowniczej, Zarządu, 
a także partnerów społecznych. 3-krotne 
wyróżnienie w tak prestiżowym konkursie 
napawa mnie dumą i szacunkiem do ludzi, 
którzy na to pracowali i pracują. Jako HR 
Manager MAHLE Polska pragnę wszystkim 
gorąco podziękować. Jestem zdania, że w roku 
2017 powalczymy również o kolejny tytuł.

Honda i Renault. Specjalnie pod ten 
projekt zbudowana została w Kroto-
szynie czwarta fabryka, powiększając 
jednocześnie obecny 30-hektarowy 
teren krotoszyńskiego zakładu.
 Aktywny rozwój spółek i związana 
z nim szeroka oferta produktowa wy-
magają od pracowników wyjątkowych 
kompetencji, jak również najwyższej 
kultury biznesowej. Ich strategia oparta 
jest na dwóch równoprawnych profi-
lach – wysokiej jakości produktów oraz 
innowacyjności. Te domeny wyzna-
czają kierunek działań całego zespołu. 
 Dostęp do najnowszych osią-
gnięć i technologii pozwala wzbo-
gacić ofertę firmy o nowoczesne, 
światowej jakości wyroby dostoso-
wane do klientów. Istotnym zada-
niem dla MAHLE Behr z Ostrowa  
Wielkopolskiego jest dalszy rozwój 
Działu Badań i Rozwoju. Zespół 
ostrowskich inżynierów odnosi 
sukcesy w zakresie przełomowych 
rozwiązań takich jak np.: skra-
placz oparty na technologii rurki 
zwijanej, który został laureatem 

Krzysztof Łoziński
HR Manager MAHLE Polska 

w Krotoszynie

Sabina Stachurek
Dyrektor Personalny 

MAHLE w Polsce

globalnej nagrody Premier Auto-
motive Contribution to Excellence.  
Wiele z rozwiązań pracowników 
z zakładu MAHLE Behr jest wdraża-
nych w innych zakładach na świecie.  
 Dzięki pracy zespołowej wszystkich 
obszarów jak: R&D, jakość, produkcja, 
logistyka i lean management koncern 
odnosi sukcesy, stawiając sobie za cel 
wyprzedzanie oczekiwań klientów.  
 MAHLE oferuje pracę pełną wy-
zwań i nowych doświadczeń. Mię-
dzynarodowa wymiana kadry i myśli 
technicznej pomiędzy 170 lokaliza-
cjami produkcyjnymi oraz 16 cen-
trami badawczymi na całym świecie 
gwarantuje dostęp do nowoczesnych 
technologii i rozwiązań stosowanych 
w przemyśle motoryzacyjnym. Firma 
umożliwia rozwój ścieżek kariery, które  
przyczyniają się do nabycia cenionych 
umiejętności zawodowych. Wszystkie 
aktualnie prowadzone przez MAHLE 
rekrutacje znajdują się na stronie 
www.jobs.mahle.com/Poland w za-
kładce „Praca”. Wystarczy wybrać inte-
resujące stanowisko i aplikować online.

Prestiżowe wyróżnienie liderów 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 Pra-
codawca Roku jest wyłonienie naj-
lepszych pracodawców w Polsce, 
szczególnie tych, którzy w swojej 
działalności promują najciekawsze 
rozwiązania z zakresu HR, a przy tym 
dzielą się własnymi doświadczeniami 
na łamach ogólnopolskiej prasy.
 Projekt powstał przede wszyst-
kim po to, aby wyłonić i nagrodzić 
firmy, które cechują się solidnością 
zatrudnienia przekładającą się na wy-
soką jakość produktów i świadczo-
nych usług na wymagającym rynku 
polskim.
 Program Solidny Pracodawca 
Roku odbywa się w kilku równorzęd-
nych kategoriach branżowych, regio-
nalnych, oraz kategorii ogólnopolskiej. 
Kategorie regionalne przeznaczone są 
dla firm, których siedziby znajdują się 
w poszczególnych makroregionach, 
ta ostatnia dotyczy zaś przedsię-
biorstw, których oddziały lub filie 
obecne są na terenie całego kraju.

Weryfikacja

 Spośród tysięcy podmiotów gospo-
darczych działających na terenie całego 
kraju redakcja na podstawie zebranych 
przez siebie informacji selekcjonuje 
przedsiębiorstwa, które mogą zawal-
czyć o tytuł Solidnego Pracodawcy 
Roku i znaleźć się w elitarnym gronie 
laureatów. Wyróżnieniem dla firm jest 
już sama nominacja, gdyż w dużej mie-
rze jest ona wynikiem pozytywnych 
rekomendacji oraz opinii zaczerpnię-
tych w lokalnym środowisku. Zdobycie 
tytułu to nie tylko prestiżowe wyróżnie-
nie, ale również możliwość zaprezen-
towania się na łamach ogólnopolskich 
mediów w ramach zdobytego tytułu.

Gala podsumowująca XIV edycję

 Gale programu Solidny Pracodaw-
ca Roku są od lat okazją do oficjalnego 
podsumowania kolejnych odsłon kon-
kursu. Właśnie dobiegła końca XIV 
edycja projektu Solidny Pracodawca 
Roku. W różnych sektorach, w których 

Czujesz się 
solidnym pracodawcą? 

Uważasz, że firma, 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 

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie:
www.solidnypracodawca.pl

istotna jest branża, zasięg działalności 
oraz ilość zatrudnionych osób wy-
różniono 57 firm. Gala, stanowiąca 
uroczyste zwieńczenie edycji 2016, 
odbędzie się 6 kwietnia w Kopalni 
Soli Wieliczka. Podczas uroczystości 
wyróżnione firmy otrzymają tablice 
pamiątkowe potwierdzające słuszność 
dotychczasowych działań z zakresu 
polityki personalnej. Pomiędzy wręcze-
niami goście będą mieli okazję obejrzeć 
występ artystyczny Ewy Buczkowskiej, 
a gwiazdą tego spotkania będzie Daria 
Zawiałow. Ponadto wydarzenie będzie 
wspaniałą okazją do wymiany doświad-
czeń i pomysłów z obszaru zarządzania 
zasobami ludzkimi. Podsumowując 
całe przedsięwzięcie, można śmiało 
przyznać, że rynek pracy w Polsce stale 
się rozwija. Coraz więcej firm rozumie 
znane wszystkim stwierdzenie, że pra-
cownicy są najcenniejszym kapitałem 
każdego przedsiębiorstwa. Dziś już 
wiemy, że aby osiągnąć sukces w swojej 
branży, liczy się nie tylko dobry bizne-
splan i nakłady finansowe, ale przede 
wszystkim czynnik ludzki.


