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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@solidnypracodawca.pl

Więcej informacji na temat projektu
znajdziesz na stronie:

www.solidnypracodawca.pl

Zmiany w wystroju aranżacji i nowa koncepcja 
salonów Kazar mają oddać to co dla marki 
najważniejsze, czyli wyznaczanie trendów, 
najwyższa jakość materiałów, elegancja 
i niekwestionowane poczucie luksusu. 

Misją Urzędu Dozoru 
Technicznego jest 
nowoczesne, profesjonalne 
oraz efektywne 
działanie w obszarze 
bezpieczeństwa 
publicznego przy 
jednoczesnym 
stymulowaniu rozwoju.

Kazar zmienia koncept salonów

Rozwój, profesjonalizm i rzetelność

 Dla firmy Kazar niezwykle cenne 
jest zdanie klientów – to dzięki nim fir-
ma nieustannie się rozwija i zdobywa 
nowe cele. Bogata oferta skierowana 
jest zarówno do kobiet, jak i mężczyzn 
ceniących oryginalny styl, perfekcyjne 
wykonanie, a nade wszystko – jakość. 
Do tego nowoczesny design i rozpo-
znawalność na światowych rynkach 
mody – oto, dlaczego marka Kazar 
cieszy się zaufaniem klientów.Wycho-
dząc naprzeciw ich oczekiwaniom, za-
prezentowano nowy koncept aranżacji 
salonów, który nie tylko oddaje ducha 
marki, ale może także konkurować 
z najlepszymi butikami ekskluzyw-
nych marek na świecie. Włoski projekt 
nowego konceptu to jednym słowem 
metamorfoza roku, którą podziwiać 
można już w pierwszych salonach.
 – Postanowiliśmy zmienić wystrój 
salonów i pójść z duchem czasu. Prze-
stronność, intuicyjność aranżacji, po-
nadczasowe kolory szlachetnego złota 
i ciepłego brązu, klimatyczne oświetle-
nie i wykorzystanie multimediów – to 
wszystko pozwala przenieść naszych 
klientów do ekskluzywnego świata 
mody z najwyższej półki – mówi Anna 
Wierzbicka, dyrektor marketingu 
Kazar. – Wykorzystanie najnowszych 
technologii, takich jak ekrany z aktyw-
nym przekazem wizualnym w postaci 
filmów i prezentacji najnowszej kolekcji 
oraz e-kiosków ułatwiających proces za-
kupowy, to duży krok w rozwiązaniach 
Visual Merchandisingowych topowych 
marek na świecie. Cieszę się, że możemy 
je od dziś oferować klientom Kazar – 
dodaje.
 Kazar podjął się nie lada wyzwa-
nia – pragnie kreować i wyznaczać 

 Urząd Dozoru Technicznego po 
raz kolejny został wyróżniony tytu-
łem Solidny Pracodawca, dołączając 
tym samym do grona najlepszych 
ogólnopolskich firm i instytucji 
w dziedzinie zarządzania persone-
lem. Serdecznie dziękujemy kapitu-
le konkursu za docenienie naszych 
działań służących zapewnieniu pra-
cownikom jak najlepszych warunków 
pracy i rozwoju. 
 Wyspecjalizowana kadra tech-
niczna stanowi podstawę realizacji 
misji Urzędu Dozoru Technicznego. 
To wiedza i doświadczenie ludzi 
tworzących tę organizację zapew-
niają nowoczesne, profesjonalne oraz 
efektywne działania w obszarze bez-
pieczeństwa publicznego przy jed-

Andrzej Ziółkowski,
Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

trendy, bazując na najwyższej jakości 
materiałów, bezkompromisowej ele-
gancji i niekwestionowanym poczuciu 
luksusu. Osiągnięciu tych zmian ma 
sprzyjać postanowienie zmiany wy-
stroju salonów i pójście z duchem 
czasu. Nowy koncept salonów Kazar 
zadebiutował 19 października 2016 
roku. Pierwszy salon w nowej odsło-
nie otwarto w Centrum Handlowym 
Posnania. Autorem odświeżonej 
aranżacji jest włoski architekt, który 
doskonale połączył charakterystyczny 
dla marki elegancki styl i szyk z nowo-
czesnymi rozwiązaniami w architek-
turze wnętrz. Drugi salon, także po 
metamorfozie, został uruchomiony 
w nowej lokalizacji w Galerii Krakow-
skiej. Kolejne niesamowite metamor-
fozy będą odbywać się sukcesywnie 
w salonach w Budapeszcie, Dubaju, 
Alfie Białystok i Galerii Mokotów 
w Warszawie już niebawem.To, co 
ujmuje już od wejścia do każdego 
z salonów, to klimatyczne światło, 
które przydaje połączeniu złota i brązu 
dodatkowej elegancji, zaś wykorzysta-
nie ekranów z przekazem wizualnym 
i obecność e-kiosków sprzyja nie tylko 
poczuciu wygody, ale i klasy. 
 Marka Kazar konsekwentnie re-
alizuje plan dynamicznej ekspansji, 
z dużym sukcesem otwierając kolejne 
salony zagraniczne. W najbliższym 
czasie przewidziany jest debiut w Lon-
dynie i Pradze. Nowy koncept salo-
nów spełni oczekiwania najbardziej 
wymagających klientów na całym 
świecie. Nie ulega bowiem wątpliwo-
ści, że wysoka jakość, niepowtarzalny 
styl i elegancja to atrybuty, które nigdy 
nie wyjdą z mody.

Recepta  
na karierę

 Klucz do sukcesu firmy to jednak 
nie tylko świetnej jakości produkty. 
Podstawową wartością są w Hasco- 
-Lek pracownicy. Zarówno ci z wielo-
letnią praktyką zawodową, jak i mło-
de talenty dopiero rozpoczynające 
swoją przygodę na rynku pracy. 
Dbając o ich rozwój, firma umożliwia 
im regularny udział w szkoleniach 
zewnętrznych, wewnętrznych oraz 
seminariach naukowych i konferen-
cjach branżowych. 
 Dla Hasco-Lek ważne jest też 
zdrowie i samopoczucie pracow-
ników, dlatego firma prowadzi sze-
reg działań promujących work-life 
balance. Dofinansowuje karnety 
sportowe oraz bilety na wydarze-
nia sportowe i kulturalne. Oferuje 
na preferencyjnych warunkach 
ubezpieczenie na życie i dostęp do 
prywatnej opieki medycznej. Dzie-
ci pracowników są zapraszane na 
imprezy mikołajkowe oraz kolonie 
nad morzem. Każdego roku firma 
proponuje swoim pracownikom 
różnorodne wydarzenia integra-
cyjne, w tym firmowe imprezy ple-
nerowe, biegi charytatywne, mecze 
piłki nożnej, dofinansowane wczasy 
we własnym ośrodku wczasowym, 
a nawet zawody wędkarskie.  
 Ważnym wydarzeniem w dzia-
łalności przedsiębiorstwa było utwo-
rzenie, z inicjatywy pracowników, 
Fundacji „HASCO-LEK”. Przez 
10 lat pomogła ona ponad 130 in-

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco- 
-Lek S.A. to wiodący producent leków, suplementów diety 
oraz produktów medycznych. Działa na polskim rynku 
od 1984 roku łącząc doświadczenie z najnowocześniejszą 
technologią. Priorytetem działalności Hasco-Lek jest 
zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, dlatego firma 
stawia na innowacyjność, badania i rozwój. Ważnym 
aspektem jej działalności jest również edukacja oraz 
zwiększanie świadomości zdrowotnej. 

dywidualnym beneficjentom oraz 
niemal 150 instytucjom i organi-
zacjom. Fundacja została także 
partnerem strategicznym Polskiej 
Akademii Dzieci w roku akade-
mickim 2016/17, a także partnerem 
XII Ogólnopolskiej Olimpiady 
Kreatywności Destination Imagina-
tion 2017 i aktywnym uczestnikiem 
Wielkiej Zbiórki Książek, w czym 
intensywnie wsparli ją pracownicy. 
 Hasco-Lek jest laureatem wielu 
nagród. Od roku 2003 uczestniczy 
w programie „Przedsiębiorstwo Fair 
Play”, promującym firmy etyczne, 
dbające o środowisko naturalne 
i kształtujące pozytywne relacje ze 
społecznością lokalną. Należy rów-
nież do programu Przyjazna Rekru-
tacja. Firma może także pochwalić 
się certyfikatem Solidna Firma, a tak-
że Solidny Pracodawca, otrzymanym 
po raz kolejny w maju tego roku. 

noczesnym stymulowaniu rozwoju. 
Szerokie perspektywy zdobycia war-
tościowych i unikalnych kwalifikacji 
wraz z możliwościami zapoznania się 
z najnowocześniejszą technologią 
i techniką wdrażaną w przemyśle są 
jednymi z najważniejszych atutów 
pracy wskazywanych przez pracow-
ników i kandydatów do pracy. 
 Codzienna praca to połączenie 
ponadstuletnich doświadczeń w dzia-
łalności inspekcyjnej z wyzwania-
mi najnowszych rozwiązań. Ścisła 
współpraca z gospodarką i bezpo-
średni kontakt z kluczowymi wytwór-
cami urządzeń technicznych w kraju 
i za granicą stymulują rozwój metod 
pracy, zastosowanie nowoczesnych 
narzędzi i sprzętu pomiarowo-ba-

dawczego. To ogromne wyzwanie 
w zakresie pozyskiwania, szkolenia 
i adaptacji nowych pracowników oraz 
budowania kultury w strukturze róż-
nych pokoleń. Szczególnie cenne jest 
dla nas włączenie w prace rozwojowe 
samych pracowników, zaangażowanie 
w oddolne inicjatywy oraz udział 
w projektach, które mają bezpośredni 
wpływ na kierunki zmian i strategię 
działania UDT. 
 Jedną z najistotniejszych cech, 
szczególnie pożądanych przez nas 
zarówno u pracowników, jak i kan-
dydatów do pracy jest otwartość na 
innowacje w szerokim tego słowa 
znaczeniu. Aktywnie promujemy 
wewnętrzny program kultury pro-
jektowej, która stymuluje zaangażo-

wanie pracowników w rozwój firmy, 
ukierunkowuje ich kreatywność oraz 
pozwala na poszerzanie możliwości 
nabywania nowych doświadczeń za-
wodowych. Dbamy także o rozwój 
kompetencji w postaci dostępu do 
wiedzy i wymiany doświadczeń dzię-
ki poszerzaniu międzynarodowych 
kontaktów, np. w ramach udziału 
w pracach komitetów technicznych: 
ISO, CEN, CENELEC oraz ścisłej 
współpracy z ekspertami światowymi 
z poszczególnych branż związanych 
z działalnością UDT.
 Rozwój, profesjonalizm i rze-
telność są kluczowymi elementami 
strategii personalnej, a kompetencje 
jedną z najważniejszych wartości 
naszej organizacji.
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Godła programów wspierają 
decyzje konsumentów!

 Odpowiedź na te i szereg in-
nych pytań przyniosły nam ogło-
szone niedawno wyniki badań 
wykonanych przez instytut GFK 
Polonia, będący oddziałem jednej 
z największych firm 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 wy-
wiadu, 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  
produktów. 
 Przyznać trzeba, że wyniki 
okazały się zadziwiająco jedno-
znaczne i wyraźnie wskazujące na...
skuteczność godeł. Aż 26% bada-
nych stwierdziło, iż medal (inaczej: 
godło promocyjne – przyp. aut.) 
zamieszczony na opakowaniu 
w istotny sposób wpływa na wybór 
oznaczonego nim produktu. Gru-
pą, która najczęściej zwraca uwagę 
na godła promocyjne, okazali się 
mieszkańcy dużych, ponadstuty-
sięcznych miast.
 Zaintrygował nas fakt, że po 
raz kolejny panie okazały się bar-
dziej dociekliwe i spostrzegawcze. 
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 promocyj-
nymi. 
 Na dokonanie zakupu towaru 
oznaczonego godłem ma również 
wpływ zasobność portfela. Osoby 
o wyższych dochodach, dokonując 
zakupu, chętniej sugerują się gra-
ficzną informacją o zdobyciu przez 
daną markę konkretnego tytułu, na 
przykład Lauru Konsumenta. 

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.

 Obecność godła przykuwa także 
uwagę osób wykształconych. Bada-
nie wykonane przez GFK Polonia 
pokazało nam, że ci, którzy ukoń-
czyli studia, nieco częściej zwracają 
uwagę na obecność godeł promo-
cyjnych przy logotypie wybieranej 
marki.
 Śledząc dalej wyniki badań, da 
się zauważyć, że obecność logoty-
pów konkursowych nie jest obojętna 
również osobom aktywnym zawo-
dowo. To one chętniej wybierają te 
marki, które znalazły uznanie rów-
nież 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 Od-
krycie Roku w najmocniejszym 
stopniu trafiają do mieszkańców 
dużych miast. Ci, którzy wybierają 
produkty opatrzone godłem Top 
Marki to najczęściej mężczyźni. 
Panów satysfakcjonuje najwyższe 
z możliwych odznaczeń, co wska-
zywać może na odwieczną samczą 
chęć współzawodnictwa, zdoby-
cia najwyższej wygranej. W tym 
przypadku takim konsumenckim 
świętym Graalem jest produkt 
najbardziej rekomendowany przez 
innych, marka nie opuszczająca po-
dium w plebiscycie Laur Konsu-
menta, czyli Top Marka. Top Marka 
najbardziej przekonuje także osoby 
o nieco grubszym portfelu i wyż-
szym wykształceniu. Panie okazują 
się za to zapalonymi odkrywcami. 
To one poszukują nowych rozwiązań 
i wykazują się chęcią zmiany dotych-
czasowych zwyczajów zakupowych. 
Dlatego właśnie godłem, które naj-
bardziej skłania je do dokonania 
konkretnego wyboru, jest Odkrycie 
Roku.
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Innowacyjność zapisana w DNA
Założona w 1988 roku 
LAKMA specjalizuje się 
w szeroko rozumianej 
chemii budowlanej, 
systemach dociepleń 
oraz chemii gospodarczej 
i profesjonalnej. 
Śląskie przedsiębiorstwo 
od lat nie zwalnia tempa, 
będąc jednym z liderów 
na krajowym i europejskim 
rynku. Naczelną dewizą 
firmy jest ciągły rozwój 
nowych technologii 
oraz produktów, a także 
troska o środowisko 
naturalne. Bazując 
na 30. latach doświadczenia 
w opracowywaniu 
i wdrażaniu produktów 
chemii gospodarczej oraz 
profesjonalnej, LAKMA 
wprowadziła na rynek wiele 
nowych, innowacyjnych 
linii produktowych, których 
przykładem są wiodące 
marki: Sidolux, Perlux, 
Alertex, Sollux Organic 
Clean, Preseptol.

 Najwyższą wartością stojącą za 
każdym produktem LAKMA jest 
jakość. – Ten atut czyni nasze marki 
prawdziwymi ekspertami, mocno za-
korzenionymi w świadomości konsu-
mentów – mówi Justyna Kiełkowska, 
Marketing Manager Lakma Strefa. 
– Pozwala to na uzyskiwanie czoło-
wych pozycji sprzedażowych na ryn-
ku. Od lat produkty marki Sidolux są 
liderem sprzedaży w kategorii środków 
specjalistycznych do mycia podłóg, 
czy uniwersalnych środków do mycia. 
Jednak produkty LAKMA to bardzo 
szeroki wachlarz wyrobów, obejmują-
cy także innowacyjne kapsuły piorące, 
produkty organiczne, preparaty do 
czyszczenia i pielęgnacji mebli, dy-
wanów, czy specjalistyczne preparaty 
dedykowane konkretnym powierzch-
niom. Wszystkie produkty łączy jed-
nak wspólny mianownik – najwyższa 
jakość, nad którą czuwa zespół spe-
cjalistów w nowoczesnym labora-
torium badawczo-wdrożeniowym.

Perlux – synonim 
nieskazitelnie czystych ubrań

 Perły piorące Perlux zostały 
wdrożone do sprzedaży w 2013 r. Re-
ceptura produktów Perlux to staran-
nie dobrana grupa AKTYWNYCH 
enzymów. Nowoczesne związki 
wybielające chronią ubranie przed 
zszarzeniem. Zespół składników, 
które wypłukują brud z wnętrza 
tkaniny przenosząc go do kąpieli 
wodnej i blokują REDEPOZYCJE, 
tj. ponowne osadzanie się brudu 
na powierzchni tkaniny. Dzięki 
temu tkaniny nie szarzeją. W Perlux 
znajduje się też substancja odpla-
miająca zawierająca cząsteczki 
aktywnego tlenu, dzięki czemu 
usuwanie plam jest jeszcze bardziej 
skuteczne, zaś zawartość odkamie-
niacza chroni pralkę oraz jej wszyst-
kie elementy. 
 Skuteczność pereł piorących 
Perlux zbadał Instytut Chemii 
Przemysłowej w Warszawie. Insty-
tut ocenił Perlux jako najskutecz-
niejsze perły piorące dostępne na 
rynku! W niezależnym badaniu 
sprawdzono skuteczność Perlux oraz 
innych produktów z półki premium 
w zwalczaniu najczęściej występują-
cych i najtrudniejszych plam takich 
jak: herbata, czerwone wino, trawa. 
Wyniki badania są jednoznaczne. 
Perlux najlepiej sprawdził się w usu-
waniu trudnych plam!

Atrakcyjna od wieków
Pierwsi turyści do wielickich podziemi zawitali 600 lat temu. Od tamtej pory 
przeminęły królestwa, na mapach przybyło kontynentów, kolejne wynalazki 
zrewolucjonizowały świat, jedno wszakże pozostało niezmienne – moda na Kopalnię 
Soli „Wieliczka”. Co roku odwiedza ją ponad 1,5 mln turystów z blisko 200 krajów. 

 W czym tkwi ponadczasowy 
fenomen Kopalni Soli „Wieliczka”? 
W roku 1903 poeta i historyk Czesław 
Jankowski zanotował: „Jak wryty sta-
nąłem, przyglądając się cudom pod-
ziemnym”. „Jak wryci” stają również 
współcześni turyści, którzy, zupełnie 
jak ich poprzednicy sprzed stuleci, 
zachwycają się olśniewającą kaplicą  
św. Kingi, malowniczymi solankowy-
mi jeziorami czy imponującą obudo-
wą komory Michałowice. 

Słone rzeźby i inne atrakcje

 Siedem wieków historii imponuje. 
W roku 1978 Kopalnia Soli „Wieliczka” 
znalazła się wśród dwunastu miejsc 
i obiektów otwierających prestiżową 
Listę UNESCO. Kopalnię uznano 
za dziedzictwo całej ludzkości, za 
skarb kultury i przyrody. – Człowiek 
oraz natura – oto twórcy podziemnej 
Wieliczki, w której sól nigdy nie była 
jedynie przyprawą. Zwiedzający Trasę 
Turystyczną z podziwem spoglądają na 
słone filary, płaskorzeźby i pomniki, 
roziskrzone żyrandole. Wieliccy gór-
nicy nie tylko wydobywali sól, ale też 
zmieniali ją w prawdziwe dzieła sztuki 
– mówi Damian Konieczny, prezes 
zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” 
Trasa Turystyczna.
 Pierwszy turystyczny szlak 
z dedykowanymi gościom atrakcja-
mi wytyczyli Austriacy. XIX-wieczna 
Trasa Turystyczna była podobna do 
tej współczesnej – znajdowały się na 
niej m.in. Michałowice, była Urszula 
i kaplica św. Antoniego. Dawniej 
zgody na wizytę w kopalni udzielał 
król, w czasach Erazma Barącza i cy-
towanego Czesława Jankowskiego wy-
starczyło kupić bilet. W zależności od 
wysokości opłaty na turystów czekały 
pod ziemią nie tylko zapierające dech 
w piersiach widoki, ale też występy 
górniczej orkiestry, tańce, rejs łódką, 
pokazy ogni bengalskich. 
 Podczas spaceru współczesną 
Trasą Turystyczną (o wszystkich 
formach zwiedzania kopalni można 
przeczytać na www.kopalnia.pl) wciąż 
można doświadczyć tamtego kró-
lewsko-cesarskiego blasku. Wyraźnie 
zachowane ślady ręcznej górniczej 
pracy dają wyobrażenie o wysiłku, 

jaki był potrzebny, by powstały sol-
ne cuda. Niejedną komorę górnicy 
eksploatowali przez 100 lub 200 lat, 
cierpliwie wykuwając z niej bezcenne 
„białe złoto”. 

Święci i duchy

 Kopalnia to nie tylko miejsce 
pracy, ale też modlitwy. Podziemny 
fach nie należał do łatwych, stąd nie 
dziwi pobożność górniczej braci. 
Przez wieki powstało pod ziemią 
kilkadziesiąt miejsc kultu – zarówno 
zdumiewających rozmachem kaplic, 
jak i mniejszych, skromniejszych za-
kątków z krucyfiksem bądź obrazem, 
w których można było pomodlić się 
przed szychtą. Górniczą religijność 
przybliża podziemny szlak pielgrzym-
kowy „Szczęść Boże”.
 W komorze Pieskowa Skała tu-
rystów witają wyrzeźbione w soli 
krasnale. Najmłodsi goście dosko-
nale wiedzą, że w kopalni są nie tylko 
skrzaty, ale też Skarbnik. Legendarne 
postaci najłatwiej spotkać podczas 
„Odkrywania Solilandii”, czyli tema-
tycznego zwiedzania dedykowanego 
dzieciom. – Kopalnia Soli „Wieliczka” 
z powodzeniem łączy przeszłość 
i nowoczesność – podkreśla Damian 
Konieczny. – Podziemna Wieliczka 
to tętniące życiem miasto, w którym 
można dobrze zjeść, wypocząć, wysłać 
pocztówkę albo wrzucić na Facebooka 
selfie zrobione z Kopernikiem, Goethem 
bądź Kazimierzem Wielkim.

Jak zostać górnikiem

 Wielu emocji dostarcza zwiedza-
nie Trasy Górniczej. Turyści stają się 
na niej śleprami, czyli początkującymi 
górnikami. Pod czujnym okiem przo-
dowego splatają linę, wytyczają mar-
szrutę na podstawie mapy, sprawdzają 
skład kopalnianego powietrza. Wypo-
sażeni w kaski, lampy, pochłaniacze 
mogą nie tylko kopalnię zobaczyć, 
ale też jej doświadczyć. Zwiedzanie 
rozpoczyna się w szybie Regis, naj-
starszym zachowanym w Wieliczce, 
pamiętającym czasy króla Kazimierza 
Wielkiego. Surowe podziemia z jed-
nej strony budzą respekt, z drugiej 
zaś pozwalają stanąć z historią twa-

rzą w twarz, dosłownie dotknąć jej. 
Z mroku poprzetykanego blaskiem 
lamp wyłaniają się drewniane zabez-
pieczenia zwane kasztami. Do ich 
budowy użyto pni ściętych w… XV 
wieku. 
 – Turystyka stanowi jeden ze spo-
sobów udostępniania społeczeństwu 
solnego dziedzictwa – wyjaśnia prezes 
Konieczny. – Podobny cel przyświeca 
organizowanym w kopalni wydarze-
niom – koncertom, balom, bankietom, 
konferencjom, zawodom sportowym. 
Jak wszystko w Wieliczce, tak i pod-
ziemne imprezy mogą poszczycić się 
długą tradycją. Pierwszy bal odbył się 
w roku 1809 w komorze Łętów. 

Na zdrowie

 Symbol, skała, przyprawa, kosme-
tyk… Tym wszystkim jest sól. Więcej: 
jest również lekarstwem. Nasycone 
chlorkiem sodu powietrze przynosi 
ulgę osobom cierpiącym m.in. na 
astmę i alergie. Na III poziomie wielic-
kiej kopalni znajduje się Uzdrowisko, 
w którym prowadzona jest unika-
towa aktywna rehabilitacja układu 
oddechowego. Z kolei nocny pobyt 
w komorze Stajnia Gór Wschodnich 
lub profilaktyczny program „Zdrowa 
Sobota” (pobyt wystarczy zarezer-
wować dzień wcześniej) pozwalają 
solidnie wypocząć, złagodzić skutki 
stresu czy smogu. Na głębokość 135 m 
nie dociera pośpiech codzienności, 
nie dzwonią też telefony. 
 Z leczniczych właściwości wielic-
kiej soli można skorzystać również na 
powierzchni. W bliskim sąsiedztwie 
szybu Daniłowicza wznosi się naj-
większa na południu Polski tężnia 
solankowa. Do inhalacji używa się 
solanki czerpanej z głębokości ponad 
200 metrów. Skrupulatne badania 
potwierdziły jej dobroczynne walory 
– słona woda z wielickich podziemi 
jest leczniczą wodą mineralną reko-
mendowaną do inhalacji oraz kąpieli. 
Te ostatnie proponował w I połowie 
XIX wieku lekarz salinarny dr Feliks 
Boczkowski. Zorganizował w Wie-
liczce Zakład Kąpielowy, z którego 
korzystali pacjenci zmagający się 
z różnorodnymi przypadłościami, 
od reumatyzmu po… histerię. 

Zawsze piękna

 – W roku 2016 Kopalnię Soli 
„Wieliczka” zwiedziło ponad 1,5 mln 
turystów. Wszystko wskazuje, że 2017 
będzie równie dobry, a nawet lepszy. 
Śmiało można powiedzieć, że do 
Wieliczki przyjeżdża cały świat – pod-
kreśla Damian Konieczny. – W ostat-

jest światowej sławy zabytkiem, z któ-
rego doświadczeń korzystają gospo-
darze innych podziemnych obiektów. 
W epoce multimediów, technologicz-
nych ciekawostek i wirtualnych relacji, 
jakby na przekór, wciąż sprawdza się 
solidna wielicka sól. Od 700 lat doda-
je smaku, wzbudza zachwyt, rozwija 
wyobraźnię. 

nich miesiącach najliczniejsi wśród 
obcokrajowców byli Brytyjczycy, Włosi, 
Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Ameryka-
nie, Szwedzi, Koreańczycy, Czesi oraz 
Duńczycy – dodaje prezes Konieczny.
 Kopalnia zachwyca ponadcza-
sowym pięknem. Przed wiekami 
dostarczała do monarszej szkatuły 
prawie jedną trzecią dochodów, dziś 
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ADRIAN – wybierz to co najlepsze
Fabryka Rajstop 
ADRIAN swoją 
działalność rozpoczęła 
w 1984 roku w Zgierzu. 
Gromadzone przez 
wiele lat doświadczenie 
i doskonalenie technologii, 
inwestycje w park 
maszynowy, a przede 
wszystkim wytężona 
praca – to wszystko dziś 
zaowocowało wysoką 
pozycją marki na rynku.

 ADRIAN to marka, za którą stoi 
najwyższa jakość. Na szeroką gamę 
produktów składają się kolekcje: kla-
syczna, +size, ślubna, ciążowa, a także 
oferta rajstop dla mężczyzn. Dwa 
razy do roku firma przygotowuje 
ofertę specjalną dla swoich klientów 
w postaci kolekcji fantazyjnej, którą 
kochają wszystkie kobiety w kraju i za 
granicą. Tej wiosny nadzwyczajnym 
powodzeniem cieszyły się kabaretki, 
również w rozmiarze +size.
 – Nasze rajstopy z roku na rok, dzię-
ki ciekawemu wzornictwu i produktom 
wysokiej jakości, podbijają nowe ryn-
ki, do których można zaliczyć Iran, 
Emiraty Arabskie oraz Nową Zelandię 
– mówi Małgorzata Rosołowska- 
-Pomorska, właścicielka Fabryki 
Rajstop ADRIAN. – Sukcesem jest 

dla nas także powiększenie  sprzeda-
ży w prestiżowych regionach świata, 
takich jak Japonia, Stany Zjednoczone, 
Kanada, Francja i Szwajcaria – dodaje 
właścicielka firmy ADRIAN.

 Firma cały czas się rozwija, ko-
rzysta z dofinansowań unijnych, 
inwestuje w nowoczesne technolo-
gie i cieszy się z roku na rok coraz 
większym prestiżem.

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 piętnasta 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.


