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Godła programów wspierają decyzje konsumentów!

Odpowiedź na te i sze-
reg innych pytań przy-
niosły nam ogłoszone 
niedawno 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 naj-
bardziej reprezentatywnego prze-
działu wiekowego 15-64 lat. Sposób 
badania, na który się zdecydowano, 
w terminologii profesjonalnej na-
zywa się CAPI (Computer Aided 
Personal Interview). Osobom nie-
związanym z branżą badawczą, czy 
reklamową ten skrót może niewiele 
mówić. W uproszczeniu CAPI, to 
metoda bezpośrednich wywiadów 
przeprowadzanych w domach re-
spondentów z udziałem komputera. 
Wyniki takich badań kodowane są 
w trakcie przeprowadzania wywiadu, 
a dane z terenu przesyłane specjalnie 
zabezpieczonym łączem. 
 Podczas badań CAPI dotyczą-
cych rozpoznawalności godeł pro-
mocyjnych kierowano się kilkoma 
istotnymi kryteriami, wśród których 
były takie wytyczne jak: płeć bada-
nego, dochody, wykształcenie, czy 
aktywność zawodowa. Sprawdzono 
również, które z wielu obecnych na 

rynku godeł ma największy wpływ 
na wybór opatrzonych nimi pro-
duktów. 
 Przyznać trzeba, że wyniki oka-
zały się zadziwiająco jednoznaczne 
i wyraźnie wskazujące na... sku-
teczność godeł. Aż 26% badanych 
stwierdziło, iż medal (inaczej: godło 
promocyjne – przyp. aut.) zamiesz-
czony na opakowaniu w istotny 
sposób wpływa na wybór oznaczo-
nego nim produktu. Grupą, która 
najczęściej zwraca uwagę na godła 
promocyjne, okazali się mieszkańcy 
dużych, ponadstutysięcznych miast.
 Zaintrygował nas fakt, że po raz 
kolejny panie okazały się bardziej 
dociekliwe i spostrzegawcze. Z badań 
jasno wynika, że to właśnie kobiety 
przywiązują większą wagę do tego, 
co widnieje na opakowaniu pro-
duktu. W ten sposób dowiedzie-
liśmy się, że to właśnie one, nieco 
częściej niż mężczyźni, kierują się 
przy zakupach godłami promocyj-
nymi. Na dokonanie zakupu towaru 
oznaczonego godłem ma również 
wpływ zasobność portfela. Osoby 
o wyższych dochodach, dokonując 
zakupu, chętniej sugerują się gra� cz-
ną informacją o zdobyciu przez daną 
markę konkretnego tytułu, na przy-
kład Lauru Konsumenta. Obecność 
godła przykuwa także uwagę osób 
wykształconych. Badanie wykonane 
przez GFK Polonia pokazało nam, 

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.

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 obojętna rów-
nież osobom aktywnym zawodowo. 
To one chętniej wybierają te mar-
ki, które znalazły uznanie również 
wśród innych użytkowników.
 No dobrze, ale przecież godeł, 
którymi opatrzone są rozmaite pro-
dukty, jest kilka. Czy w takim razie 
wszystkie są tak samo miarodajne? 
Czy każde z nich znaczy dla konsu-
menta dokładnie to samo?
 Z badania GFK Polonia wynika, 
że aż 25% osób zwraca przy zaku-
pach uwagę na znaki promocyjne, 
z czego największym zaufaniem 
darzone są godła konkursów Teraz 
Polska oraz Laur Konsumenta.
 Skoro tak, to skupmy się na 
przykład na samym Laurze Kon-
sumenta. Nie trzeba długo szukać, 
by dowiedzieć się, że aż 3 spośród 9 
najbardziej rozpoznawalnych godeł 
promocyjnych w Polsce związane są 
z programem Laur Konsumenta. Są 
to: Laur Klienta / Laur Konsumenta 
(w nomenklaturze programu panuje 
swoisty dualizm związany z charak-
terem 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 produk-
ty opatrzone godłem Top Marki to 
najczęściej mężczyźni. Panów satys-
fakcjonuje najwyższe z możliwych 
odznaczeń, co wskazywać może 

na odwieczną samczą chęć współ-
zawodnictwa, zdobycia najwyższej 
wygranej. W tym przypadku takim 
konsumenckim świętym Graalem 
jest produkt najbardziej rekomen-
dowany przez innych, marka nie 
opuszczająca podium w plebiscycie 
Laur Konsumenta, czyli Top Marka. 
Top Marka najbardziej przekonu-
je także osoby o nieco grubszym 

portfelu i wyższym wykształceniu.  
Panie okazują się za to zapalony-
mi odkrywcami. To one poszukują 
nowych rozwiązań i wykazują się 
chęcią zmiany dotychczasowych 
zwyczajów zakupowych. Dlatego 
właśnie godłem, które najbardziej 
skłania je do dokonania konkretnego 
wyboru, jest Odkrycie Roku.

Adam Bała

Przyszłość na rynku 
wymiany walut
Rozwiązania finansowe 
wdrażane przez 
firmy technologiczne 
(„FinTech”) przyszłością 
rynku wymiany walut.

 FinTech to usługa � nansowa 
udostępniona klientom z wykorzy-
staniem narzędzi technologicznych 
– najczęściej Internetu. Rozwiązanie 
� nansowe jest dostarczane przez 
niezależne � rmy, a nie banki. Dzięki 
zastosowaniu nowoczesnych tech-
nologii i automatyzacji procesów 
� rmy dostarczają proste, korzystne 
cenowo oraz szybkie i skuteczne 
rozwiązania. To przeciwwaga dla 
coraz bardziej skomplikowanych 
produktów bankowych.
 Jedną z podstawowych sfer, 
w których rozwijane są innowacyjne 
technologie � nansowe, jest rynek 
walutowy i wymiana walut. W Pol-
sce szczególnie dynamicznie rozwija 
się branża internetowej wymiany 
walut. Obok rozwiązań bankowych 
oraz kantorów świadczących usłu-
gi w Internecie na rynku rozwijają 
się innowacyjne � rmy, które swoje 
usługi opierają na zaawansowanych 
technologiach � nansowych.

 Czym różni się technologiczne 
rozwiązanie � nansowe od trady-
cyjnych usług dostępnych za po-
średnictwem Internetu? – Różnica 
wynika z kilku czynników – mówi 
Sławomir Kowal, prezes zarządu 
Amronet.pl. – Pierwszy to zastoso-
wanie zaawansowanych algorytmów 
pozwalających na automatyzację 
procesu wymiany walut. W przy-
padku Amronet.pl ponad 80% 
wszystkich procesów związanych 
z obsługą transakcji wymiany wa-
lut jest realizowana automatycznie 
i bez udziału człowieka. Efektem 
jest możliwość dokonania transakcji 
przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. 
W optymalnej sytuacji klient potrze-
bujący waluty obcej może ją mieć na 
swoim koncie w ciągu kilku minut od 
momentu, gdy zdecyduje się na prze-
kazanie do platformy środków nie-
zbędnych do zakupu waluty. Drugi 
element to zaawansowane algorytmy 
sztucznej inteligencji. Amronet.pl to 

platforma wymiany walut kojarząca 
użytkowników planujących kupno 
lub sprzedaż jednej z walut: PLN, 
EUR, USD, GBP, CHF. Transakcje 
są zawierane bezpośrednio pomiędzy 
użytkownikami, co całkowicie eli-
minuje spread walutowy stosowany 
przez banki i kantory. Gwarantuje 
to najlepsze ceny. Model sztucznej 
inteligencji automatycznie dobiera 
najkorzystniejsze dostępne kontr-
oferty, księguje transakcje i środki są 
w ciągu 5 sekund dostępne do wy-
płaty.
 Co to daje klientowi? – Przede 
wszystkim oszczędność czasu i pie-
niędzy – dodaje Sławomir Kowal.
– Elastyczność, dostęp z każdego 
miejsca na świecie oraz najwyższy 
poziom bezpieczeństwa – wyeli-
minowany jest obrót gotówkowy 
oraz ryzyko wynikające z błędów 
ludzkich. To szczególnie ważne dla 
przedsiębiorstw, które najczęściej 
korzystają z platformy Amronet.pl.
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TAN-VIET International S.A. 
jest jednym z największych 
importerów i dystrybutorów 
zup i dań błyskawicznych oraz 
produktów orientalnych w 
Polsce. Firma powstała w 1990 
roku. Z powodzeniem od ponad 
25. lat stale się rozwija, czego 
potwierdzeniem jest silna 
pozycja rynkowa marek 
VIFON i TaoTao, popularność 
produktów, zaufanie 
konsumentów oraz stałe 
wzbogacanie asortymentu. 

Sukces marki VIFON ‒ ponownie doceniona przez konsumentów!

VIFON i TaoTao
‒ niezmiennie najlepsi

 W tym roku produkty VIFON 
zostały kolejny raz wyróżnione pre-
stiżowym, ogólnopolskim godłem 
Laur Konsumenta Top Marka 2016. 
Niezmiennie od kilkunastu lat, mimo 
zmieniających się trendów rynkowych, 
VIFON znajduje się w gronie najlepiej 
postrzeganych i najdynamiczniej roz-
wijających się brandów. Jak wskazuje 
organizator plebiscytu: „W tym roku 
po raz kolejny VIFON znalazł się 
w czołówce rankingu. W tym roku 
zostaliście Państwo wyróżnieni na-
grodą specjalną Laur Konsumenta 
Top Marka 2016. Odznaczenie marki 
tytułem Top Marka potwierdza jej 
wysoką rozpoznawalność i wartość 
wśród odbiorców”. Marka VIFON jest 
synonimem wyjątkowego i oryginal-
nego smaku oraz szybkiego i sytego 
posiłku. Znana przede wszystkim ze 
smacznych zup błyskawicznych w folii, 
kubku czy misce rokrocznie zaska-
kuje swoich fanów innowacyjnymi 
propozycjami. Jedną z nich stanowią 
dania Lunch Box – posiłki w formule 
„take-away”, które można zjeść prosto 
z pudełka. Dostępne na rynku w trzech 

wariantach: z makaronem ryżowym, 
kluskami pszennymi oraz mięsem 
i ryżem instant. Nie można nie wspo-
mnieć o innym, nowatorskim pomyśle 
VIFONA – zupach bezglutenowych 
w kubku dostępnych na rynku od maja 
bieżącego roku. Marka z powodzeniem 
funkcjonuje również w kategorii sosów 
orientalnych. 

Sukces marki TaoTao – Noodle 
Konjac odkryciem 2016 roku!

 Marka TaoTao to od wielu lat zde-
cydowany lider na rynku sosów i maka-
ronów orientalnych w Polsce. W ofercie 
znajdziemy oryginalne i wysokiej jako-
ści produkty, czego potwierdzeniem jest 
grono wiernych fanów oraz coraz licz-
niejsza grupa nowych, poszukujących 
kulinarnych inspiracji konsumentów 
– a wybierać jest z czego! TaoTao w swej 
ofercie posiada ponad 60 pozycji: od 
wspomnianych wyżej sosów i bezglu-
tenowych makaronów ryżowych, po 
warzywa, owoce i inne dodatki, które 
doskonale odzwierciedlają orientalny 
charakter marki. Niekwestionowany-

mi liderami w swych kategoriach są: 
sos sojowy, sos chili słodko-pikantny 
i słodki oraz makarony ryżowe nitki 
i wstążki. Tym razem marka zdobyła 
serca klientów za sprawą innowacyj-
nych Noodli Konjac – laureata ogól-
nopolskiego plebiscytu innowacyjnych 
produktów, otrzymując Laur Konsu-
menta Odkrycie Roku 2016. Noodle 
powstają z korzenia rośliny noszącej 
nazwę Konjac i są w 100% naturalne, 
bezglutenowe, niskokaloryczne (tylko 
29kcal/100g), nie zawierają sztucznych 
dodatków. Idealne na słodko lub słono, 
zimno lub ciepło – jako dodatek do 
sałatek, dań z patelni, dań z warzy-
wami, owocami, mięsem, nasionami 
lub kiełkami. Można spożywać jako 
zamiennik klasycznego ryżu lub maka-
ronu – dedykowane również dla wegan 
i wegetarian. Dzięki zróżnicowaniu 
produktów i wprowadzaniu nowości, 
marka TaoTao dociera do szerokiego 
grona klientów, gwarantując zysk dla 
kontrahentów oraz smak i jakość dla 
konsumentów. Kulinarnych inspiracji 
szukaj w naszym sklepie internetowym 
www.harmoniasmakow.pl 

Najtrwalsze drzwi 
świata
 Najtrwalsze i najbardziej wydajne 
drzwi świata – z taką myślą zostały 
stworzone drzwi Good Lock o na-
zwie PRIVATE. Przeznaczone są do 
toalet i wc oraz innych pomieszczeń 
w budynkach użyteczności publicz-
nej o wysokim natężeniu ruchu, jak 
np. stacje benzynowe, kawiarnie, 
kina, stadiony, lotniska, dworce au-
tobusowe czy kolejowe. Ich najważ-
niejsze cechy to: wodoodporność, 
stalowa ościeżnica o ponadstandar-

dowej grubości, trzy zawiasy oraz 
najbardziej wydajny zamek i klamka 
marki SCHLAGE serii ND i AL prze-
znaczone do drzwi przemysłowych 
o najwyższej trwałości.

Zaufaj profesjonalistom

 Drzwi Good Lock & Doors wy-
znaczają standardy na rynku drzwi 
dedykowanych do budynków uży-
teczności publicznej, komercyjnych 
i przemysłowych. Dzięki stosowanym 
technologiom zawsze jesteśmy o krok 
przed Twoimi oczekiwaniami. Inno-
wacyjność, trwałość i funkcjonalność 
drzwi PRIVATE zaspokoją oczeki-
wania najbardziej wymagających 

inwestorów i użytkowników. Wie-
my, jak ważne są odpowiedzialność 
i poczucie bezpieczeństwa, dlatego 
wykorzystujemy rozwiązania przy-
jazne osobom niepełnosprawnym 
i dzieciom. Z naszym doświadcze-
niem jesteśmy dumni z każdego 
rozwiązania, jakie wprowadzamy 
na rynek. To właśnie nasze zaanga-
żowanie w proces tworzenia pro-
duktu, jego realizacja i dostarczanie 
do klienta sprawiają, że Ty również 
możesz być z nas dumny.

Odwiedź nas online

www.gld.com.pl
sklep online: www.drzwi-private.pl

Zaufali nam najwięksi, dołącz do nich! 

DLA 
NAJLEPSZYCH

Z 
NAJLEPSZYCH
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Otrzymanie godła Solidnego 
Pracodawcy po raz trzeci 
z rzędu to dla Sygnity ważne 
wyróżnienie. To zarówno 
wyróżnienie, jak i wyzwanie 
tak dla zespołu HR, jak 
i całej � rmy. Traktujemy 
ten fakt jednocześnie 
jako potwierdzenie, że 
dotychczasowe działania 
z zakresu polityki 
personalnej odpowiadają na 
potrzeby biznesowe rynku. 

Solidny Pracodawca
Roku po raz trzeci

 Z uwagi na dużą konkurencyj-
ność i wyzwania tego rynku, koncen-
trujemy się szczególnie na tym, aby 
motywować i rozwijać ekspertów, 
ale także pozyskiwać do organiza-
cji utalentowanych młodych ludzi. 
Rocznie oferujemy kilkadziesiąt 
miejsc praktyk i płatnych staży przy 
kluczowych projektach, a kilkuna-
stu najlepszych stażystów znajduje 
u nas swoje pierwsze miejsce pracy. 
Kolejny rok dla Sygnity zapowiada 
się interesująco. Przed nami stoją 
wyzwania związane z ekspansją na 
rynki międzynarodowe (jest to jeden 
z istotnych celów rozwoju Grupy Ka-
pitałowej Sygnity), a także rozwojem 
technologii i innowacji w sektorach, 
w których jesteśmy jednym z głów-
nych graczy: bankowo-� nansowym, 
utilities oraz publicznym. Dla przy-
kładu, na tle innych krajów sektor 
bankowo-� nansowy w Polsce należy 
do jednego z najbardziej innowacyj-
nych i nasyconych nowoczesnymi 
rozwiązaniami informatycznymi. 

Solidny Pracodawca Roku to prestiżowe 
wyróżnienie liderów w dziedzinie HR
Nagroda ta stanowi 
potwierdzenie klarowności 
oraz rzetelności działania � rm, 
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 najciekaw-
sze rozwiązania z zakresu HR, 
a przy tym dzielą się własnymi 
doświadczeniami na łamach ogól-
nopolskiej prasy.
 Projekt powstał przede 
wszystkim po to, aby wyłonić, 
uhonorować oraz promować pod-
mioty gospodarcze cechujące się 
wzorcową polityką personalną, 
przekładającą się na wysoką ja-
kość produktów i usług świad-
czonych na wymagającym rynku
polskim.

 Program Solidny Pracodawca 
Roku odbywa się w kilku równo-
rzędnych kategoriach branżowych, 
regionalnych, oraz kategorii ogól-
nopolskiej. Kategorie regionalne 
przeznaczone są dla � rm, których 
siedziby znajdują się w poszczegól-
nych makroregionach, ta ostatnia 
dotyczy zaś przedsiębiorstw, któ-
rych oddziały lub � lie obecne są 
na terenie całego kraju.

Promocja medialna

 Trwa czternasta już edycja pro-
gramu Solidny Pracodawca Roku, 
który powstał w celu wyłonienia, 
uhonorowania oraz promocji tych 
podmiotów gospodarczych, które 
odznaczają się wzorową polityką 

personalną oraz w których fak-
tycznie zdrowe podejście do czło-
wieka przekłada się na jakość oraz 
pozycję rynkową pracodawcy. 
Rozpoczęła się także część me-
dialna programu. W związku 
z tym przygotowujemy publikacje 
na temat najlepszych pracodaw-
ców w Polsce.
 Kultura organizacyjna może 
stać się silnym atutem przedsię-
biorstwa i wzmocnić jego wize-
runek. Warto zatem wskazać na 
pozytywne rozwiązania w sferze 
HR, przedstawić styl funkcjono-
wania oraz role ludzi w kształ-
towaniu sukcesu � rmy. Warto 
pokazać, że przedsiębiorstwo 
wpisuje się w politykę Społecz-
nej Odpowiedzialności Biznesu. 

Warto oddać głos pracownikom, 
którzy np. niedawno awansowali, 
zostali w różny sposób wyróżnie-
ni, młodym mamom, które nie 
muszą się bać o stanowisko po 
powrocie z urlopu macierzyń-
skiego. 
 Istotnym celem programu jest 
jego istnienie medialne. Uczestni-
cy – poprzez prezentacje prasowe 
publikowane na łamach naszych 
dodatków do dzienników: „Rzecz-
pospolita” oraz „Gazeta Wybor-
cza”, lub materiały telewizyjne 
emitowane w programie Mo-
nitor Gospodarczy – mają oka-
zję wzmocnić swój wizerunek 
jako rzetelnego pracodawcy, ale 
też promować swoje produkty 
bądź usługi.

Celem prezentacji jest pokazanie 
dokonanych inwestycji w kapi-
tał ludzki, jak też przełożenie 
właściwej polityki personalnej 
na osiągane efekty ekonomiczne 
i pozycję rynkową.

Gala

 Gale programu Solidny Pra-
codawca Roku są od lat okazją do 
o� cjalnego podsumowania kolej-
nych odsłon konkursu. Uroczy-
stość wręczenia wyróżnień jest dla 
najlepszych pracodawców w Polsce 
również okazją do wymiany do-
świadczeń i pomysłów dotyczą-
cych polityki personalnej.

Tina Dej

Z jednej strony, jest to spowodowa-
ne ciągłą walką banków i instytucji 
� nansowych o udział w rynku oraz 
dostępnością zaawansowanych tech-
nologii informatycznych. Z drugiej 
strony, to efekt rosnących wymagań 
regulacyjnych i względów bezpie-
czeństwa. Dlatego ważnym elemen-
tem nowoczesnego bankowania jest 
to, co  dla klienta niewidoczne, czyli 
technologia i właściwy dobór roz-
wiązań IT. Wykorzystanie nowych 
technologii, np. biometrii głosu  czy 
też zaawansowanych algorytmów 
ograniczających ryzyko błędnych 
decyzji lub wspierających proces 
dystrybucji produktów, będzie jed-
nym z elementów wsparcia banków 
i instytucji � nansowych w nowej 
rzeczywistości rynkowej.
 Takie wyzwania dają naszym 
pracownikom możliwość pracy nad 
różnorodnymi, ambitnymi i kom-
pleksowymi projektami IT w klu-
czowych obszarach gospodarki. 
A także wykorzystywanie nowych 

obszarów technologii, takich jak: 
Cloud, Mobile, BI, Big Data, etc. 
Otwieramy przed pracownikami 
szerokie możliwości nauki, rozwo-
ju i zdobywania wszechstronnego 
doświadczenia. Zapewniamy szko-
lenia specjalistyczne, technologicz-
ne, certy� kacyjne, które pozwalają 
na podnoszenie kwali� kacji. Przed 
nami kolejny krok to uruchomienie 
programu talent management, co 
jest odpowiedzią na kierunki roz-
woju � rmy.
 Na koniec chciałabym podkre-
ślić, że siłą Sygnity są pracownicy 
i ich wiedza. Dysponujemy najwyż-
szej jakości kompetencjami oraz do-
świadczeniem w zakresie znajomości 
branży klienta i nowoczesnych tech-
nologii IT. Za to to właśnie klienci 
cenią naszą � rmę już od 25 lat. 

Anna Krakowiecka, dyrektor Biura Personalnego Sygnity S.A.
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LUX MED – pracujemy dla zdrowia
Już od ponad 20. lat LUX MED dba o zdrowie swoich pacjentów. 
Dokładając wszelkich starań, by znajdujące się pod opieką 
specjalistów osoby były zadowolone, czuły się bezpiecznie 
i wiedziały, że mogą liczyć na pomoc oraz poradę. 
Dzięki zaufaniu pacjentów oraz profesjonalnej kadrze dziś LUX MED 
może poszczycić się mianem lidera prywatnych usług medycznych 
w Polsce. To właśnie dbałość o tych, którzy na co dzień pracują 
na ten sukces zaprocentowała uzyskaniem przez firmę wyróżnienia 
w ogólnopolskim projekcie Solidny Pracodawca 2016,
co potwierdza najwyższe standardy ich działań.

Z Dorotą Sawicz, dyrektorem personalnym firmy LUX MED, rozmawia Tina Dej.

 – Firma LUX MED powstała 
w latach 90. Jak oceniają Państwo ten 
okres i zmiany, jakie zaszły w firmie 
na przestrzeni lat?
 – Nasz rozwój wiąże się ściśle 
z rozwojem rynku usług medycznych 
w Polsce. LUX MED zaczynał od jednej 
placówki w Warszawie, dzisiaj mamy 
ich blisko 200 w całej Polsce. Świadczy-
my kompleksowe usługi medyczne od 
POZ, przez specjalistykę ambulatoryjną, 
diagnostykę, hospitalizację aż po opiekę 
długoterminową. Chcemy, aby pacjent 
był pod naszą opieką na każdym etapie 
profilaktyki i leczenia. Cały czas two-
rzymy też nowe miejsca pracy. Jesteśmy 
bardzo dużym pracodawcą nie tylko 
z perspektywy rynku medycznego, ale 
generalnie polskiej gospodarki. Obecnie 
zatrudniamy już prawie 14 000 osób 
w całej Polsce, z czego personel me-
dyczny stanowi połowę. 
 – Zdobyliście wyróżnienie w tego-
rocznej edycji projektu Solidny Praco-
dawca Roku. Czym dla Państwa jest 
to wyróżnienie oraz solidność zatrud-
nienia?
 – Bycie pracodawcą to ogromna 
odpowiedzialność, tym bardziej cie-
szę się z wyróżnienia i doceniam jego 
wagę. Mamy bardzo dużą stabilność 
zatrudnienia. Pracownicy cenią pracę 
u nas i dobrze czują się w organizacji 
– często pracują z nami przez wiele lat. 
Grupa LUX MED rozwijała się w dużej 
mierze poprzez konsolidację rynku 

medycznego. W trakcie procesu inte-
gracji przyświecało nam hasło „Kilka 
tradycji, jeden zdrowy cel”. Z każdej 
spółki, która do nas dołączała, chcieli-
śmy czerpać najlepsze praktyki i zawsze 
byliśmy otwarci na inicjatywy naszych 
pracowników. Ja sama ogromnie dużo 
czasu poświęcam na spotkania z pra-
cownikami różnych szczebli i regularnie 
odwiedzam nasze placówki. Dla nas 
ludzie, którzy tworzą zespól LUX MED, 
są niezwykle ważni, bo każdy pracownik 
ma wpływ na jakość obsługi pacjenta. 
Człowiek, który naprawdę lubi swoją 
pracę, będzie lubiany przez pacjenta. 
I tylko jemu pacjent zechce zaufać i po-
wierzyć swoje zdrowie.
 – Istotną część Waszej kadry 
stanowią lekarze, którzy często za-
trudnieni są również w innych miej-
scach. Czy oznacza to, że taki zespół 
jest trudniejszy w zarządzaniu?
 – W Grupie LUX MED pracują 
osoby w różnym wieku i z bardzo róż-
nych branż. Różnorodność zespołu to 
wyzwanie, ale przede wszystkim nasza 
przewaga. Zatrudniamy wielu młodych 
ludzi w bezpośredniej i telefonicznej 
obsłudze pacjentów, informatyków, 
są wśród nas studenci i absolwenci. 
Niewiele osób wie, że w naszym dziale 
IT pracuje ponad 300 osób. Z drugiej 
strony mamy doświadczony zespół le-
karzy, a więc pełen przekrój generacji 
i specjalizacji. Oczywiście, lekarze to 
grupa zawodowa, która bardzo często 

ma więcej niż jednego pracodawcę, ale 
dla dużej części naszych medyków LUX 
MED jest podstawowym miejscem pra-
cy. Dążymy do tego, aby grupa ta była 
możliwie największa, choć mamy pełną 
świadomość, że lekarzy w Polsce jest 
za mało i muszą oni pracować w kilku 
miejscach jednocześnie.
 – Czy może Pani wymienić inicja-
tywy dotyczące rozwoju pracowników 
i opowiedzieć o nich parę słów?
 – Absolutnie unikatowe na rynku 
są możliwości stwarzane przez nas pie-
lęgniarkom i położnym. Umożliwiamy 
im rozwój kompetencji i samodzielności 
w stopniu niespotykanym w Polsce, 
choć dość powszechnym w krajach 
Europy Zachodniej. Możemy śmiało 
powiedzieć, że w tej dziedzinie wy-
znaczamy trendy. Takich inicjatyw 
jest więcej. Jesteśmy np. organizatorem 
licznych akademii medycznych, których 
uczestnicy premiowani są punktami 
Okręgowej Izby Lekarskiej. Odrębne 
akademie organizujemy również dla 
zespołów niemedycznych – przykła-
dem jest np. akademia Działu Obsługi 
Pacjenta.
 – Na jakich założeniach i warto-
ściach opiera się koncepcja prowa-
dzonej w firmie polityki personalnej?
 – Kultura naszej organizacji opiera 
się na dialogu i otwartej komunikacji. 
Wprowadziliśmy Politykę Otwarto-
ści, dzięki której pracownicy mogą 
sygnalizować nieprawidłowości oraz 

zgłaszać problemy. Na straży naszych 
zasad i wartości stoi Komisja Etycz-
na. Prowadzimy regularne badania 
zaangażowania, w których osiągamy 
bardzo dobre wyniki. Systematycznie 
wdrażamy różnorodne działania pro-
-pracownicze, część z nich to inicjatywy 
samych pracowników, które zgłosili 
nam w trakcie badań i spotkań. War-
tości takie jak odpowiedzialność, bez-
pieczeństwo i troska towarzyszą nam 
tak w podejściu do pracowników, jak 
i pacjentów. Praca w oparciu o nasze 
wartości stanowi o stabilności i sukcesie 
LUX MED. Wpływa też na wzmacnia-
nie więzi pracowników z firmą oraz 
korzystny klimat pracy sprzyjający roz-
wojowi i efektywności. Pracownicy mają 
wiele możliwości roz woju i awansów 
w strukturach firmy. Wspieramy ich 
w zachowaniu równowagi pomiędzy 
życiem zawodowym a prywatnym. 
Projekt „W stronę zdrowia” zachęca 
wszystkich do zdrowego stylu życia 
i stwarza ku temu warunki wewnątrz 
organizacji. Wydaliśmy „Bajki o zdro-
wiu” napisa ne przez pracowników, które 
z okazji Dnia Dziecka zostały przekaza-
ne naszym maluchom. Organizujemy 
akcje szczepień przeciwko grypie oraz 
szkolenia z zakresu udzielania pierw szej 
pomocy. Staramy się by to, co robimy 
wewnątrz organizacji było spójne z tym 
co robimy na zewnątrz – krótko mó-
wiąc, pracujemy dla zdrowia. 
 – Dziękuję za rozmowę.

 Niezależna ocena kapituły ogól-
nopolskiego konkursu Solidny Pra-
codawca Roku to dla nas powód do 
dumy za dobrze wykonywaną pracę. 
Ta prestiżowa, przyznana nam już po 
raz trzeci, nagroda stanowi potwier-
dzenie klarowności oraz rzetelności 
działania w obszarze zarządzania 
zasobami ludzkimi. 
 Jest to również dowód, iż motto 
Warbudu „Warto budować” rozumie-
my i realizujemy w wielu obszarach. 
Na co dzień, nie tylko budujemy 
prestiżowe obiekty o dużym stop-
niu trudności, ale przede wszystkim 
tworzymy profesjonalny, kreatywny 
zespół.  
 Warbud to przestrzeń dla spe-
cjalistów branż inżynieryjnych, pa-
sjonatów techniki, nowoczesnych 
technologii, ale także doświadczo-
nych pracowników sektora wsparcia 
inwestycji. Cenimy sobie profesjo-
nalizm i ambicję. Dbamy o rozwój 
umiejętności i wiedzy poprzez liczne 
szkolenia oraz specjalistyczne studia. 
Pasje sportowe rozwijamy w  ramach 
kilku firmowych klubów.
 Stale poszukujemy ludzi, którym 
kierunek codziennej pracy wyznaczają 
wyzwania. Od lat prowadzimy prak-
tyki i staże. Dbamy o to, by studenci 
zdobywający w naszej firmie swoje 
pierwsze doświadczenia zawodowe, 
poznawali najbardziej zawiłe arkana 
sztuki budowlanej. Ci, którzy mają 
pasję i talent poszerzają skład nasze-
go zespołu.
 Jednym z naszych priorytetów 
jest bezpieczeństwo pracy. Idea ta, 
w branży budowlanej obciążonej wy-
soką wypadkowością, jest szczególnie 
ważna. W 2016 r. objęliśmy prezyden-

cję w „Porozumieniu dla Bezpieczeń-
stwa w Budownictwie” – inicjatywie 
utworzonej w sierpniu 2010 r. przez 
największych generalnych wykonaw-
ców w Polsce. Warbud jest jednym 
z pomysłodawców i pierwszych 
sygnatariuszy Porozumienia, które 
obecnie skupia 12 wiodących firm 
budowlanych w kraju. 
 Komisja kwalifikacyjna konkursu 
wyłaniała laureatów na podstawie 
wielu wystandaryzowanych kryteriów. 
Między innymi liczyła się społeczna 
odpowiedzialność biznesu.
 Warbud od 25. lat wspiera inicja-
tywy dobroczynne. Na swoim koncie 
mamy udział w kilkuset lokalnych 
i ogólnopolskich akcjach społecz-
nych, dobroczynnych, kulturalnych, 
proekologicznych oraz edukacyjnych. 
Aby działania spółki były bardziej 
efektywne i skuteczne – w 2008 r. 
powołaliśmy do życia Fundację 
„Warbud – Warto pomagać”. Pod jej 
auspicjami, a także w spontanicznych 
akcjach pomagamy sobie nawzajem 
oraz innym, którzy tej pomocy po-
trzebują. 
 W portfolio Warbudu – laureata 
konkursu Solidny Pracodawca Roku, 
znajduje się blisko 500 zrealizowanych 
obiektów ze wszystkich segmentów 
budownictwa. Z dumą możemy po-
wiedzieć, że dzięki zaangażowanym, 
pełnym pasji pracownikom zbudowa-
liśmy niezwykłą wartość naszej firmy. 

Edyta Rytel, HR Biznes Partner

Warbud SA 
uhonorowany  
po raz trzeci

Na nich można liczyć
W tegorocznej edycji programu Solidny Pracodawca Roku do grona laureatów dołączyła Spółdzielnia  
Mieszkaniowa Metalowiec. Czym wyróżnia się na tle innych spółdzielni i gdzie leży jej sukces? 
Postaramy się znaleźć odpowiedzi na te pytania.

 Spółdzielnia Metalowiec powstała 
w 1959 r. z inicjatywy wielkich za-
kładów przemysłowych Wrocławia, 
takich jak: FAT, Dolmel, Pafawag, 
Elwro..., jest tym samym jedną z naj-
starszych spółdzielni we Wrocławiu. 
Obecnie w budynkach spółdzielni 
mieszka ponad 25 tys. osób, co od-
powiada liczbie mieszkańców małego 
miasta. Wszystkie spółdzielcze bu-
dynki są odnowione, zmodernizowa-
ne i ocieplone z całkowitą likwidacją 
azbestu. 
 Polityka personalna, na którą tak 
mocno stawia Metalowiec zakłada, 
że największym kapitałem firmy są 
ludzie, to właśnie ich zaangażowanie, 
poziom wiedzy, wykształcenie stano-
wią klucz do sukcesu. Spółdzielnia 
zachęca i wspiera pracowników do 
poszerzania swojej wiedzy i dosko-
nalenia umiejętności poprzez szereg 
szkoleń wewnętrznych oraz wsparcie 
pracowników chcących podjąć studia. 
Dzięki prowadzonej w ten sposób 
polityce personalnej spółdzielnia 
funkcjonuje bardzo efektywnie, 
a pracownicy w niej zrzeszeni bardzo 
chętnie pozostają w strukturach firmy 
na lata. W Metalowcu nie ma mowy 
o podziałach, pracownicy tworzą 
solidną całość, w której młodzień-
cza energia uzupełniana jest przez 

doświadczenie starszych stażem. 
Firma zatrudnia również niepełno-
sprawnych, czym daje jasny sygnał, 
że są ponad podziałami. 
 Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Metalowiec chętnie wspiera nie tylko 
swoich pracowników, ale również 
lokalne społeczeństwo. Firma wy-
budowała bez żadnego finansowego 
wsparcia nowoczesny dom kultury 
„Bakara” (2086 m2), który jest pla-
cówką promującą rozwój fizyczny 
i intelektualny. Świetlice, harcówki, 
place zabaw, korty, boiska, na których 
odbywają się zajęcia szkół, osiedlo-
wych przedszkoli czy klubów sporto-
wych, świadczą o tym, o czym głośno 
mówi Metalowiec „Miasto to nie tylko 
domy i ludzie”. 
 To właśnie dzięki takim dzia-
łaniom lokalne społeczeństwo tak 
bardzo ceni spółdzielnię, czego po-
twierdzeniem są liczne wyróżnienia 
m.in.: Odznaka za zasługi spół-
dzielczości nadana przez Krajową 
Radę Spółdzielczą, medale im. króla 
Kazimierza Wielkiego nadane przez 
Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nie-
ruchomościami oraz Konfederację 
Budownictwa i Nieruchomości. 
 Po przerwie w inwestycjach 
spółdzielnia rozpoczęła budowę 
kolejnego domu mieszkalnego, jak  

i pełną modernizację galerii handlo-
wo-usługowej. 
 Wsparcie, na jakie stawia Spół-
dzielnia Mieszkaniowa Metalowiec 
zarówno w kwestii swoich pracow-
ników, jak i lokalnego społeczeństwa 
zostało zauważone przez kapitułę pro-
gramu Solidny Pracodawca Roku. Nie 
jest więc zaskoczeniem, że w tegorocz-
nej edycji programu Metalowiec trafił 
na listę laureatów, czego serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Żelazne zasady 
ArcelorMittal Warszawa to jedna z najnowocześniejszych hut stali w Europie 
oraz trzykrotny zdobywca tytułu Solidny Pracodawca Roku w kategorii 
ogólnopolskiej. Swoją pozycję rynkową firma ugruntowała profesjonalizmem, 
rzetelnością oraz dbałością o bezpieczeństwo pracowników. 

Bezpieczeństwo to MY

 Program TAKE CARE, który swoim 
zasięgiem obejmuje wszystkie spółki 
ArcelorMittal w Europie, zakłada prze-
szkolenie w zakresie szeroko rozumia-
nego bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników operacyjnych własnych 
oraz stałych podwykonawców. Cykl 
szkoleń przyjął innowacyjną formułę 
interaktywnych warsztatów. Zamiast 
mówić o zakazach i nakazach, rozmawia 
się na nich o doświadczeniach pracow-
ników, emocjach związanych z bezpie-
czeństwem czy wpływie wypadków na 
osoby bliskie i współpracowników. Do-
datkowo uczestnicy warsztatów muszą 
wykonać zadania w grupach, których 
celem jest m.in. stworzenie wspólnych 
zasad dla całego zespołu.

 Możliwość rozwoju zawodowe-
go, poszerzanie kompetencji poprzez 
liczne szkolenia i kursy oraz zaplecze 
socjalne to tylko niektóre z wielu ele-
mentów prowadzonej polityki per-
sonalnej, jakie wdraża na co dzień 
spółka. W branży hutniczej niezwykle 
istotna jest również dbałość o bezpie-
czeństwo zatrudnionych osób oraz 
działania podejmowane w kierunku 
usprawnienia ich pracy. 

Tydzień promocji zdrowia

 W ramach akcji Tydzień promocji 
zdrowia, która organizowana jest jesie-
nią we wszystkich zakładach należących 
do Grupy, firma propaguje zdrowe od-
żywianie, ruch oraz profilaktykę zdro-
wotną. Pracownicy Huty ArcelorMittal 
Warszawa i firm podwykonawczych 
mają możliwość wykonania dodat-
kowych badań i wypróbowania no-
woczesnych metod terapeutycznych. 
Każdy dzień poświęcony jest innym 
problemom zdrowotnym. Tydzień zdro-
wia organizowany jest w taki sposób, 
aby ułatwić dostęp do badań przede 
wszystkim pracownikom produkcji.

ArcelorMittal Warszawa w liczbach

 W latach 2008-2014 zainwesto-
wano ponad 460 mln PLN w mo-
dernizację warszawskiej huty. Dzięki 
swoim działaniom związanym z bez-
pieczeństwem pracy firma ograniczyła 
częstotliwość wypadków o ponad 90%, 
znacząco podnosząc standardy bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Ponad 95% 
odpadów powstających przy produkcji 
stali trafia do odzysku, w tym 65% 
do recyklingu. Zmniejszono również 
emisję pyłów o ponad 90%, a emisję 
gazów o ponad 60%, wpierając tym 
samym ochronę środowiska. 

Tina Dej

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 o programie: www.solidnypracodawca.pl

Czujesz się solidnym pracodawcą? 
Uważasz, że firma, w której pracujesz zasługuje 

na ten prestiżowy tytuł? 
Zgłoś się do nas! 
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Zgłoś swoje „Odkrycie Roku” 

na info@rzeczobiznesie.eu

ODKRYWAMY 
DLA WAS

Smacznie i tradycyjnie
Przetwórstwo i Dystrybucja Wędlin „Swojski Smak” to rodzinna firma 
z tradycjami, która od ponad piętnastu lat produkuje wysokiej jakości 
wędliny. Są one przygotowywane według sprawdzonych i starannie 
dobranych tradycyjnych receptur. Proces wędzenia odbywa się w komorach 
wędzarniczych opalanych drewnem bukowym i olchowym. 

 Wędliny zawdzięczają 
swój smak także precyzyj-
nie wyselekcjonowanym 
przyprawom. Nie zawiera-
ją sztucznych barwników, 
przeciwutleniaczy i konser-
wantów. Tradycyjne metody 
obróbki mięsa, przy zacho-
waniu międzynarodowych 
standardów produkcji, po-
zwalają na wyprodukowanie wyro-
bów na najwyższym poziomie. Na 
szczególną uwagę w asortymencie 
zasługuje nowy produkt "kiełba-
sa krucha ze wsi", która zachwyci 

wszystkich koneserów tradycyjnych 
smaków. – "Kiełbasa krucha ze 
wsi" to produkt wysokiej jakości, 
o czym świadczy brak barwników, 
przeciwutleniaczy i konserwantów. 

Wszystko to sprawia, iż nasze 
wyroby są kruche, smakowite 
i soczyste – mówi Marzena 
Struzikowska, właściciel 
firmy. Pęta zawieszone na 
leszczynowych laskach są 
pieczone i owędzane w ża-
rze i dymie bukowego ognia 
z dodatkiem drewna owoco-
wego starej jabłoni. Idealnie 

dobrana kompozycja naturalnych 
przypraw oraz specjalnie wyselek-
cjonowane mięso sprawiają, że tą 
wędliną zachwycają się najwięksi  
smakosze.

więcej na: www.swojskismak.com

Solidny Pracodawca 
Roku to 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 wszystkim 
po to, aby wyłonić, uhonorować oraz 
promować podmioty gospodarcze 
cechujące się wzorcową polityką per-
sonalną, przekładającą się na wysoką 
jakość produktów i usług świadczo-
nych na wymagającym rynku pol-
skim.
 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 przedsiębiorstw, 
których oddziały lub filie obecne są na 
terenie całego kraju.

Promocja medialna

 Trwa czternasta już edycja progra-
mu Solidny Pracodawca Roku, który 
powstał w celu wyłonienia, uhonoro-
wania oraz promocji tych podmiotów 
gospodarczych, które odznaczają się 
wzorową polityką personalną oraz 
w których faktycznie zdrowe podejście 
do człowieka przekłada się na jakość 
oraz pozycję rynkową pracodawcy. 
Rozpoczęła się także 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 za-
tem wskazać na pozytywne rozwiązania 
w sferze HR, przedstawić styl funkcjo-
nowania oraz role ludzi w kształtowa-
niu sukcesu firmy. Warto pokazać, że 
przedsiębiorstwo wpisuje się w politykę 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 
Warto oddać głos pracownikom, któ-
rzy np. niedawno awansowali, zostali 
w różny sposób wyróżnieni, młodym 
mamom, które nie muszą się bać o sta-

nowisko po powrocie z urlopu macie-
rzyńskiego. Istotnym celem programu 
jest jego istnienie medialne. Uczestnicy 
– poprzez prezentacje prasowe publiko-
wane na łamach naszych dodatków do 
dzienników: „Rzeczpospolita”, „Gazeta 
Wyborcza”, „Dziennik Gazeta Prawna” 
lub materiały telewizyjne emitowane 
w programie Monitor Gospodarczy 
– mają okazję wzmocnić swój wize-
runek 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 ekono-
miczne i pozycję rynkową.

Gala

 Gale programu Solidny Pracodaw-
ca Roku są od lat okazją do oficjalnego 
podsumowania kolejnych odsłon kon-
kursu. Uroczystość wręczenia wyróż-
nień jest dla najlepszych pracodawców 
w Polsce również okazją do wymiany 
doświadczeń i pomysłów dotyczących 
polityki personalnej.


