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Pan de mia przy nio sła wie le zmian w za kre sie ko mu ni ko wa nia się, prze miesz cza nia,
za rzą dza nia, a na wet ję zy ka. Oczy wi ście nie ma mo wy jesz cze w tym mo men cie
o rze czy wi sto ści cał ko wi cie po -co vi do wej. Jed nak na uczy li śmy się jak żyć i pra co wać
w cza sie pan de mii. Mą drzej si o te do świad cze nia wie my, że pew ne kwe stie ule gną
zmia nie na za wsze, nie któ re mo de le za cho wań, sys te my za rzą dza nia wpi szą na sta -
łe w swo je sche ma ty, po ja wią się tak że no we na rzę dzia, dzię ki któ rym na bę dzie my
no wych umie jęt no ści. Przy go to wu jąc się do ży cia po co vi dzie, mu si my być przy go -
to wa ni na ko lej ne te go ty pu lub in ne kry zy sy. A na stą pią one na pew no. Ana li zu jąc
sy tu ację ostat nich nie mal 2 lat, sta ra my się de fi nio wać ko lej ne fak ty, zja wi ska, któ re
na stą pią, pod da je my pod dys ku sję jak bę dzie da lej, w rze czy wi sto ści cał ko wi cie po -
st co vi do wej, na ucze ni jak co raz le piej za rzą dzać kry zy sem, nie jed no krot nie wy ko rzy -
stu jąc go, aby wy grać wię cej. I o tym m.in. by ło na sze spo tka nie pod czas EFB. 

Pod czas Eu ro pej skie go Fo rum Biz ne su 2021 od był się cykl pa ne li i de bat po świę co -
nych pro ble ma ty ce ochro ny zdro wia w do bie pan de mii (współ or ga ni za tor 
– Ślą skie Cen trum Cho rób Ser ca w Za brzu), z udzia łem m.in. prof. Ma ria na Ze mba li
– dyr. SCCS, prof. Mi cha ła Ze mba li i po sła An drze ja So śnie rza. Roz ma wia li śmy rów -
nież o kie run kach po li ty ki ener ge tycz nej w kon tek ście eko lo gicz nych po stu la tów, efek -
tyw no ści w or ga ni za cji w „po st co vi do wej” rze czy wi sto ści oraz nie ła twej współ pra cy
na uki i biz ne su w Pol sce (spo tka nie z udzia łem m.in. dr. inż. Zyg mun ta Kra siń skie go
z Na ro do we go Cen trum Ba dań i Roz wo ju, Pre ze sa Pol skiej Izby Go spo dar czej Za -
awan so wa nych Tech no lo gii). Uczest ni cy na szych spo tkań omó wi li tak że ro lę bez piecz -
ne go trans por tu, jak rów nież znaczenie spor tu dla lo kal nej spo łecz no ści. W cza sie
EFB 2021 Lau re atom Pro gra mu LSO 2021 wrę czo ne zo sta ły sta tu et ki Li de ra Spo łecz -
nej Od po wie dzial no ści 2021 – DO BRA FIR MA, DO BRY PRA CO DAW CA, EKO FIR MA.

Wśród zwy cięz ców Pro gra mu zna leź li się m.in.: STU Er go He stia S.A., KGHM Pol -
ska Miedź S.A., ZA MET In du stry Sp. z o.o., Gru pa BMI – BMI Ico pal Sp. z o.o. i BMI
Bra as Sp. z o.o., Terg S.A., Mar ma Pol skie Fo lie Sp. z o.o. Sp. k., ING Tech Po land,
PO LO mar ket Sp. z o.o., De co ra S.A., Gru pa Can pack, Co lum bus Eli te S.A., Bla cho -
tra pez Sp. z o.o., MPWIK we Wro cła wiu S.A., Eni vio Gro up Sp. z o.o. Sp. k., TE XET
Po land Sp. z o.o., Za rząd Mor skie go Por tu Gdy nia S.A., JUMPER POLSKA, NATURALNA
ENERGIA.plus Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa Trans Polonia SA, "SPOMASZ" Pleszew
S.A., Kujawski Truck Center Sp. z o.o.

Ser decz nie gra tu lu je my wszyst kim Lau re atom Pro gra mu.
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Zróż ni co wa ne
i in klu zyw ne śro do wi sko
pra cy w Gru pie BMI 
Ostat nie dwa la ta zmie ni ły rze czy wi stość w któ rej funk cjo nu ją fir my, rzu ca jąc wy zwa nia z któ ry mi do tej po -
ry się nie mie rzy li śmy. Wal ka z pan de mią wy mu si ła cał ko wi te prze war to ścio wa nie dzia łań i stra te gii w ob -
sza rze funk cjo no wa nia ca łe go biz ne su. Fir my mu sia ły szyb ko do sto so wać się do no wej rze czy wi sto ści
i prze or ga ni zo wać wie le ob sza rów.

Ol brzy mie wy zna wa nia sta nę ły przed dzia -
ła mi HR, a tak że przed ca łym ma na ge men -
tem firm. Na pierw szy plan wy su nę ło się
stwo rze nie śro do wi ska pra cy, w któ rym pra -
cow nik bę dzie czuł się bez piecz nie. To wła -
śnie bez pie czeń stwo za rów no to zdro wot ne
jak i eko no micz ne sta ło się jed nym z prio ry te -
tów dla pra cow ni ka. Fir my BMI Ico pal oraz
BMI Bra as pod ję ły sze reg dzia łań ma ją cych
na ce lu spro sta nie tym wy zwa niom. Kon cen -
tra cja na za pew nie niu bez pie czeń stwa w miej -
scu pra cy, w zu peł nie in nym aspek cie niż
do tej po ry, sta ła się jed nym z głów nych dzia -
łań. Przej ście w tryb pra cy zdal nej tam gdzie
to moż li we, ty go dnio we in for ma cje do wszyst -
kich pra cow ni ków, ak cje in for ma cyj ne i kam -
pa nie do ty czą ce wa li ki z Co vid, spe cjal ne
dzia ła nia sa ni tar ne oraz nie ogra ni czo na moż -
li wość wy ko ny wa nia te stów, a tak że wspar -
cie dla pra cow ni ków to przy kła dy jak BMI
sta ra ło się sta wić czo ło no wej rze czy wi sto ści.

W tak trud nym okre sie na pierw szy plan
wy su nę ła się jak ni gdy do tąd po trze ba od -
po wied niej ko mu ni ka cji z pra cow ni kiem oraz
ko niecz ność utrzy ma nia ze spo łów i ich za -

an ga żo wa nia. To wszyst ko wy ma ga rów nież
no we go po dej ścia do kom pe ten cji których
po trze bu je my w fir mie, przede wszyst kim
na po zio mie osób za rzą dza ją cych. Zwin ne
przy wódz two oraz za rzą dza nie zmia ną to
pod sta wa dla fir my w okre sie tak du żych
zmian. W tym kie run ku BMI roz wi ja ka drę
me na dżer ską.

Zmia ny i no wa rze czy wi stość by ły rów nież
im pul sem do przy ję cia kie run ku dzia łań w ob -
sza rze Di ver si ty and In c lu sion. Za pew nie nie
zróż ni co wa ne go i in klu zyw ne go śro do wi ska
pra cy sta ło się dla fir my BMI jed nym z klu czo -
wych prio ry te tów w stra te gii za rzą dza nia za -
so ba mi ludz ki mi. Stwo rze nie kul tu ry or ga ni -
za cyj nej opar tej na in klu zji, rów no upraw nie niu
i za rzą dza niu róż no rod no ścią jest dla BMI
fun da men tal ną war to ścią i fi la rem ka pi ta łu
fir my. Fir ma BMI pod ję ła sze reg ak tyw no ści
w tym kie run ku, po wo ła ny zo stał spe cjal ny
ko mi tet, któ re go za da niem jest opra co wy -
wa nie pla nów dzia łań za rów no tych krót ko
jak i dłu go ter mi no wych. Sku pi li śmy się na pra -
wie wszyst kich ob sza rach po cząw szy od re -
kru ta cji, po przez ścież ki ka rie ry oraz roz wo ju

a tak że sa me go miej sca pra cy two rząc śro do -
wi sko dla każ de go kto chce w fir mie BMI
pra co wać nie za leż nie od wie ku czy płci. Kam -
pa nie in for ma cyj ne oraz warsz ta ty D&I ma ją
na ce lu bu do wa nie świa do mości i kul tu ry or -
ga ni za cyj nej. Sta ra my się two rzyć sper so na li -
zo wa ne po dej ście do za pew nie nia zrów no -
wa żo ne go za trud nie nia. Róż no rod ność jest
pod sta wą każ de go spo łe czeń stwa, a wy zwa -
niem stwo rze nie ta kich wa run ków, aby mo -
gła ona funk cjo no wać przy no sząc ko rzy ści
za rów no fir mie jak i pra cow ni kom.

Zrów no wa żo ny roz wój to tak że kie ru nek
w ja kim zmie rza fir ma BMI i na czym opie ra
bu do wa nie swo jej stra te gii. Sta ra my się dzia -
łać tak, aby w każ dym na szym ob sza rze re ali -
zo wać ce le zrów no wa żo ne go roz wo ju. Bu -
du je my rów nież świa do mość pra cow ni ków
jak waż ne są ce le zrów no wa żo ne go roz wo ju
oraz jak sil ny jest nasz wpływ za rów no ja ko
fir my oraz każ de go z nas w na szych co dzien -
nych dzia ła niach na to jak bę dzie wy glą da ło
ju tro. Bo tak na praw dę to jak bę dzie wy glą -
da ło „ju tro” bę dzie oce ną te go co ro bi my
dzi siaj. 
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W ja ki spo sób do sto so wu ją Pań stwo roz wią za nia do -
ty czą ce po li ty ki śro do wi sko wej do po trzeb lo kal nych
spo łecz no ści?
Dzia ła my obec nie w 19 kra jach, w któ rych pod le ga -
my lo kal nym re gu la cjom śro do wi sko wym. Ma my jed -
nak tyl ko jed ną pla ne tę, dla te go wszel kie dzia ła nia
re du ku ją ce nasz wpływ na śro do wi sko wdra ża my
glo bal ny mi stan dar da mi, na wet je śli w da nym kra ju
nie wy ma ga ją te go od nas prze pi sy. Bie rze my pod uwa -
gę jed no cze śnie ta kie kwe stie, jak re gio nal ny roz wój
spo łecz ny i wzrost eko no micz ny oraz upo wszech nia -
nie za sad zrów no wa żo ne go roz wo ju i go spo dar ki
w obie gu za mknię tym. Na sze dzia ła nia pro wa dzi my
od Ko lum bii, aż po In die i w po szcze gól nych kra jach
mie rzy my się z zu peł nie in ny mi wy zwa nia mi. W prak -
tycz nym wdra ża niu za sad zrów no wa żo ne go roz wo -
ju wspie ra nas ze spół Cham pio nów, re pre zen tu ją -
cych każ dy za kład CAN PACK. Po ma ga nam to le piej
zro zu mieć lo kal ne wa run ki i po dej mo wać słusz ne de -
cy zje. Jed no cze śnie szu ka my moż li wo ści roz po wszech -
nie nia tych pro jek tów, któ re z po wo dze niem zo sta ły
za im ple men to wa ne w któ rymś z na szych za kła dów
i przy no szą spo dzie wa ne efek ty śro do wi sko we i/lub
spo łecz ne. Wśród wie lu wpro wa dzo nych przez nas
roz wią zań na uwa gę za słu gu je m.in. in no wa cyj ny
sys tem od zy sku wo dy uru cho mio ny w Bra zy lii, po -
zwa la ją cy na re duk cję jej zu ży cia na wet o 35 proc.
Wo bec nie do bo rów wo dy, z ja ki mi zma ga się Bra zy -
lia, pro jekt ten jest po śred nio rów nież od po wie dzią
na wy zwa nia lo kal nych spo łecz no ści. Świa do mość
na sze go po ten cja łu w kon tek ście wspie ra nia go spo -
dar ki o obie gu za mknię tym sta ła się bodź cem do opra -
co wa nia przez nas w Fin lan dii pi lo ta żo we go pro jek -
tu, w któ rym cie pło od pa do we z po wo dze niem
wy ko rzy sty wa ne jest do ogrze wa nia bu dyn ku, zmniej -
sza jąc za po trze bo wa nie na ener gię o 30 proc.
W Ro sji wdro ży li śmy za awan so wa ny sys tem oczysz -
cza nia spa lin pro duk cyj nych z wy ko rzy sta niem… bak -
te rii. To tyl ko wy bra ne przy kła dy na szych ostat nich
przed się wzięć. Ze spo ły chęt nie dzie lą się naj lep szy mi
prak ty ka mi i wza jem nie in spi ru ją, co do dat ko wo
wzmac nia w nas du cha zrów no wa żo ne go roz wo ju.

Prio ry te tem stra te gii roz wo ju fir my CAN PACK jest dą -
że nie do re duk cji śla du wę glo we go. Jak Pań stwa
dzia ła nia wpły wa ją na zmia ny kli ma tycz ne?
Czy uwzględ nio na jest rów nież emi sja po śred nia,
zwią za na z łań cu cha mi do staw?
Ślad wę glo wy jest jed nym z naj waż niej szych wskaź ni -
ków Zrów no wa żo ne go Roz wo ju Gru py CAN PACK.
Uwzględ nia my przy tym za rów no emi sje bez po śred -
nie po cho dzą ce ze zu ży cia pa liw w na szych za kła dach
(za kres 1), emi sje po śred nie to wa rzy szą ce wy twa rza -
niu ener gii im por to wa nej przez CAN PACK (za kres 2),
jak i po zo sta łe emi sje po śred nie zwią za ne z na szy mi
łań cu cha mi do staw (za kres 3). Wy ni ki sys te ma tycz nie
ra por tu je my za po śred nic twem uzna nych glo bal nie
plat form, m.in. CDP (Car bon Di sc lo su re Pro ject) i wy -
ma ga my te go sa me go od na szych do staw ców. Głów -
nym czyn ni kiem wpły wa ją cym na ślad wę glo wy jest
ilość i ro dzaj zu ży wa nej ener gii. Je ste śmy świa do mi
kon se kwen cji śro do wi sko wych zwią za nych z nad mier -
ną eks plo ata cją pa liw ko pal nych i zna my po ten cjał ja -
ki tkwi w od na wial nych źró dłach ener gii. Z te go po -
wo du w ubie głym ro ku zwięk szy li śmy udział ener gii
po cho dzą cej ze źró deł od na wial nych, re du ku jąc przy tym
emi sje ga zów cie plar nia nych oraz wy do by cie su row -
ców ko pal nych o ogra ni czo nych za so bach. Tym sa -
mym we wszyst kich fa bry kach CAN PACK w Pol sce,
Ho lan dii, na Sło wa cji, w An glii i Ko lum bii 100 proc.
ener gii elek trycz nej po cho dzi z OZE, co sta no wi po -
nad 50 proc. cał ko wi te go zu ży cia ener gii. Te zmia ny
prze ło ży ły się na nasz ślad wę glo wy w za kre sie 1 i 2,
któ ry zre du ko wa li śmy o 20 proc. w sto sun ku do
2019 r. i o 30 proc. w po rów na niu do 2018 r., co po -
ka zu je szyb ki po stęp fir my CAN PACK na dro dze za rzą -
dza nia od dzia ły wa nia mi śro do wi sko wy mi. 

Ja kie re ali za cje do ty czą ce Pań stwa pierw sze go fi la ru
CA RE zwią za ne z edu ka cją i zdro wiem zo sta ły wdro -
żo ne w Po lce w cza sie pan de mii CO VID -19?
Naj więk szą war to ścią są lu dzie, na si pra cow ni cy i lo -
kal ne spo łecz no ści, w któ rych dzia ła my. Na si pra cow -
ni cy we współ pra cy z glo bal nym ze spo łem CSR co raz
chęt niej an ga żu ją się we wspie ra nie lo kal nych spo -
łecz no ści. W ob li czu pan de mii CO VID -19 to, co do tej
po ry by ło po wszech nie do stęp ne, sta ło się – ko lo -
kwial nie mó wiąc – to wa rem luk su so wym. Ja ko fir ma,
któ ra nie zo sta ła do tknię ta ne ga tyw ny mi skut ka mi
biz ne so wy mi pan de mii nie mo gli śmy przejść obo jęt -
nie obok ludz kich dra ma tów i po trzeb lo kal nych spo -
łecz no ści. Dla te go z za an ga żo wa niem wspie ra li śmy
szpi ta le, po go to wia i or ga ni za cje po mo cy spo łecz nej,
prze ka zu jąc da ro wi zny na sprzęt i środ ki ochro ny
oso bi stej. Ro zu mie my rów nież pro ble my na tu ry zdro -
wia psy chicz ne go, moc no nad we rę żo ne go obec ną
sy tu acją, za rów no wśród do ro słych, jak i dzie ci. Chce -
my za dbać o wła ści wy, har mo nij ny roz wój na szych
pra cow ni ków i w tym ce lu w okre sach lock dow nu
zor ga ni zo wa li śmy spo tka nia z psy cho lo giem, któ re
mia ły po móc im za cho wać rów no wa gę mię dzy pra cą
a ży ciem pry wat nym. Nie za po mi na my też o ich pod -
opiecz nych i wraz ze Sto wa rzy sze niem Wio sna uru -
cho mi li śmy pro gram „Do mo wa Aka de mia Przy szło -
ści”, by wspie rać ich w od kry wa niu moc nych stron
i wzmac niać po czu cie pew no ści sie bie. 

Stra te gia roz po wszech nia nia wie dzy na te mat go -
spo dar ki o obie gu za mknię tym w Pań stwa fir mie by -

ła w du żej mie rze opar ta o bez po śred ni kon takt
z uczest ni ka mi fe sti wa li i in nych im prez ple ne ro wych.
Rok 2020, kie dy więk szość wy da rzeń te go ty pu zo -
sta ło od wo ła nych mu siał du żo w tej kwe stii zmie nić.
Jak za adop to wa li się Pań stwo do tych zmian i ja kie
dzia ła nia zo sta ły pod ję te w tym ro ku?
Nie da się ukryć, że bez po śred nie spo tka nia z ludź mi
to waż ny ele ment na szych kam pa nii edu ka cyj nych.
W ra mach ini cja ty wy Eve ry Can Co unts (Każ da Pusz ka
Cen na) od wie lu lat edu ku je my i za chę ca my kon su -
men tów do re cy klin gu zu ży tych pu szek na po jo wych
na naj więk szych wy da rze niach ple ne ro wych w Eu ro -
pie. Kie dy w 2020 ro ku z po wo du CO VID -19 na ca łym
świe cie od wo ła no wszyst kie fe sti wa le, mu sie li śmy szyb -
ko zmie nić swo ją do tych cza so wą stra te gię ko mu ni ka -
cyj ną. Skon cen tro wa li śmy się na dzia ła niach w me -
diach spo łecz no ścio wych i dzię ki te mu do tar li śmy
z na szym re cy klin go wym prze sła niem do mi lio nów
kon su men tów. To nie wąt pli wie du ży suk ces, jed nak
bra ko wa ło nam roz mów i spo tkań twa rzą w twarz
z uczest ni ka mi fe sti wa li. Dla te go kie dy tyl ko la tem 2021
ro ku mo gli śmy znów ru szyć „w te ren” z uśmie chem
na twa rzy wy szli śmy do lu dzi, by uświa da miać ich jak
waż ny jest re cy kling pu szek. Se zon roz po czę li śmy od Eu -
ro pe an Re cyc ling To ur – pierw szej w na szej hi sto rii
kam pa nii re cy klin go wej, któ ra od by ła się jed no cze śnie
w 15 kra jach. Tra fi li śmy do 4 mi lio nów lu dzi, prze ka zu -
jąc in for ma cję o po zy tyw nym wpły wie re cy klin gu pu -
szek na śro do wi sko. Nie za bra kło nas rów nież na ta kich
wy da rze niach jak Bri tish Grand Prix, To ur de Fran ce
czy – w przy pad ku Pol ski – Mę skie Gra nie.

Zrów no wa żo ny roz wój to pro ces, a po li ty ka fir my
obej mu je dzia ła nia roz ło żo ne na wie le lat w przód.
Czym za sko czy nas CAN PACK w naj bliż szym cza sie?
Spo łe czeń stwo, zwłasz cza w ostat nim cza sie co raz
le piej do strze ga ko re la cję mię dzy dzia łal no ścią czło -
wie ka, a sta nem śro do wi ska i do bro by tem spo łecz -
nym. To z ko lei sta je się im pul sem do zmian, skon -
cen tro wa nych przede wszyst kim na wal ce z kry zy sem
kli ma tycz nym. Z punk tu wi dze nia na uki to ostat ni
mo ment, by po pra wić na szą re la cję ze śro do wi skiem
i prze stać roz wi jać się je go kosz tem. CAN PACK opra -
co wu je obec nie kom plek so wy plan przy spie szo nych
dzia łań na rzecz za po bie gnia zmia nom kli ma tycz -
nym. Na szą am bi cją jest znacz na re duk cja emi sji ga -
zów cie plar nia nych, tak w ob rę bie na szej dzia łal no ści
ope ra cyj nej, jak i w łań cu chu do staw, zgod nie z za ło -
że nia mi Po ro zu mie nia Pa ry skie go. Nasz cel bę dzie
opie rał się na naj now szych ba da niach na uko wych,
a je go re ali za cja przyj mie for mę zor ga ni zo wa nych
dzia łań i… du żych zmian o dłu go fa lo wych efek tach
śro do wi sko wych. Już na dniach roz pocz nie my ko lej -
ny etap na – peł nej wy zwań – dro dze zrów no wa żo -
ne go roz wo ju. Za chę ca my wszyst kich do uważ ne go
śle dze nia na szych po stę pów!

Roz ma wia ła Mag da le na Kli mek

Glo bal na stra te gia
zrów no wa żo ne go roz wo ju
Gru py CAN PACK
CAN PACK to mię dzy na ro do wa fir ma dzia ła ją ca na 5 kon ty nen tach, o spo łecz nej od po wie dzial no ści
biz ne su roz ma wia my z Bar tło mie jem Woj dy ło, Za stęp cą Dy rek to ra ds. Zrów no wa żo ne go Roz wo ju.
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Od na wial ne źró dła ener gii to co raz czę ściej po ru sza -
ny te mat przy wy bo rze eko lo gicz nych roz wią zań dla
do mów. W wy ni ku zmian na ryn ku ener gii, pod wy żek
cen prą du i zmian le gi sla cyj nych już nie tyl ko bi ją ca re -
kor dy po pu lar no ści fo to wol ta ika, ale rów nież pom py
cie pła sta ły się naj tań szym źró dłem ener gii elek trycz nej
i ciepl nej do stęp nej w Pol sce. Roz wią za nia eko ener ge -
tycz ne w do mach jed no ro dzin nych to nie tech no lo gia
przy szło ści, to nie zbęd na al ter na ty wa dla każ de go Po -
la ka. Moż li wo ści ja kie da ją od na wial ne źró dła ener gii
i naj now sze tech no lo gie to przede wszyst kim oszczęd -
no ści oraz dłu go trwa łe, bez a wa ryj ne użyt ko wa nie. W ta -
kich wa run kach suk ces sku tecz nej spół ki dys try bu cyj nej
Co lum bus Eli te jest nie unik nio ny. Ta dy na micz na or ga -
ni za cja w cią gu 2 lat po zy ska ła po nad 22 500 Klien tów,
a po przez sys tem efek tyw nych szko leń re al nie przy czy -
nia się do kształ to wa nia za wo du eks per ta OZE w na -
szym kra ju. 

Jak mo gli śmy usły szeć na de ba cie po świę co nej przy -
szło ści ener ge ty ki w Pol sce któ ra od by ła się 30 li sto pa -
da w Ka to wi cach pod czas Eu ro pej skie go Fo rum Biz ne -
su, od na wial ne źró dła ener gii zy sku ją co raz więk szą
po pu lar ność. Trans for ma cja ener ge tycz na przy no si ko -
rzy ści spo łecz no -go spo dar cze. Świa to wy prze mysł fo -
to wol ta icz ny pla nu je do 2050 ro ku za trud niać po -
nad 18 mi lio nów lu dzi. O tym dy na micz nym roz wo ju
mó wił Pa weł Bed na rek pre zes Co lum bus Eli te, spół ki
zaj mu ją cej się od na wial ny mi źró dła mi ener gii i dys try -
bu cją eko ener ge tycz nych roz wią zań dla do mów jed no -
ro dzin nych. 

Co lum bus Eli te wcho dzi w skład Gru py Ka pi ta ło wej
Co lum bus. Spół ka po wsta ła w 2019 ro ku, a jej za ło ży -
cie la mi są Pa weł Bed na rek i Ra fał Koł łą taj oraz Da wid
Zie liń ski, pre zes Co lum bus Ener gy. Za rząd Co lum bus
Eli te to eks per ci w bu do wa niu zwy cię skich ze spo łów
sprze da żo wych, po sia da ją cy du że do świad cze nie
w ska lo wa niu sku tecz nych or ga ni za cji dys try bu cyj nych
w bran ży OZE. Spół ka ma już na swo im kon cie po -
nad 100 MW mo cy za in sta lo wa nej w mi kro in sta la -
cjach. Jak mó wił Pa weł Bed na rek:

Dzi�siaj� sto�imy�u pro�gu� trans�for�ma�cji� ener�ge�tycz�nej.
Ja�ko�Gru�pa�Ka�pi�ta�ło�wa�Co�lum�bus�od sa�me�go�po�cząt�ku
z jed�nej�stro�ny�uczest�ni�czy�my�i chce�my�da�lej�uczest�ni�-
czyć�w tym�co�się�zmie�nia�na ryn�ku�ener�ge�tycz�nym�ale
rów�nież�sta�wia�my�du�ży�na�cisk�na edu�ka�cję�i bu�do�wa�-
nie�kom�pe�ten�cji�za�rów�no�biz�ne�su�jak�i klien�tów�in�dy�wi�-
du�al�nych.�

Ja�ko�Gru�pa�Ka�pi�ta�ło�wa�Co�lum�bus�mo�że�my�być�dum�-
ni�z seg�men�tu�fo�to�wol�ta�iki�w Pol�sce:�dzi�siaj�pod ką�tem
przy�ro�stu�no�wych�mo�cy�je�ste�śmy�nu�me�rem 4�w Eu�ro�-
pie.�Oczy�wi�ście�nie�by�ło�by�to�moż�li�we�gdy�by�nie�trans�-
for�ma�cja� spo�łecz�na� ma�ją�ca� od kil�ku� lat� ma� miej�sce
w na�szym�kra�ju.�Dzi�siaj�w Pol�sce�ma�my�po�nad 700�tys.
pro�su�men�tów� czy�li� osób� któ�re� w swo�ich� go�spo�dar�-
stwach�do�mo�wych�ko�rzy�sta�ją�z in�sta�la�cji�fo�to�wol�ta�icz�-
nych�któ�re�–�co�bar�dzo�waż�ne�–�zo�sta�ły�sfi�nan�so�wa�ne
w znacz�nej�czę�ści�z pry�wat�ne�go�pol�skie�go�ka�pi�ta�łu.

Jak za zna czył pre zes spół ki Co lum bus Eli te, od na -
wial ne źró dła ener gii to nie tyl ko fo to wol ta ika. Bran ża
suk ce syw nie się roz wi ja do star cza jąc Klien tom co raz to
no wych roz wią zań. Gru pa Co lum bus sta wia na kom -
plek so wość usłu gi do sto so wa nej do ak tu al nych po -
trzeb ryn ku. Two rząc eko�sys�tem�Co�lum�bus umoż li wia
każ de mu wła ści cie lo wi fir my lub do mu jed no ro dzin ne -
go efek tyw ne i wie lo let nie ko rzy sta nie z kil ku eko ener -
ge tycz nych pro duk tów. To de fi niu je eko�sys�tem�Co�lum�-
bus ja ko kom plek so we za rzą dza nie ener gią łą czą ce
eko no mię i eko lo gię. 

Co lum bus Eli te od no to wu je wy raź ny wzrost sprze -
da ży i do cho dów Spół ki w cią gu dwóch lat jej ist nie nia.
Jak po ka zu ją wy ni ki skon so li do wa ne go ra por tu Gru py
Co lum bus dwu let nia spół ka ma na swo im kon cie po -
nad 22 500 Klien tów, a cał ko wi ta moc za in sta lo wa na
w OZE to 103, 600 kwp [zgod nie z ra por tem Gru py Ka -
pi ta ło wej Co lum bus opu bli ko wa nym 13.12.2021]. Wy -
ni ki Co lum bus Eli te są szcze gól nie im po nu ją ce z uwa gi
na fakt, że Spół ka roz wi ja ła się w cza sie pan de micz nej
rze czy wi sto ści. Ostat nie dwa la ta to dla ca łej go spo dar -

ki czas wiel kich wy zwań. Co wy róż nia Co lum bus Eli te
od in nych firm dzia ła ją cych w bran ży od na wial nych
źró deł ener gii? Gdzie tkwi ta jem ni ca suk ce su? Jak mó -
wi Pa weł Bed na rek: Od po�cząt�ku�po�wsta�nia�Spół�ki�wie�-
dzie�li�śmy,�co�jest�dla�nas�naj�waż�niej�sze:�to�lu�dzie.�Na na�-
sze�wy�ni�ki�wpły�wa�wy�pra�co�wa�na�i spraw�dzo�na�me�to�da
sprze�da�żo�wo�-szko�le�nio�wa.�Za�trud�nia�my�kil�ku�set�agen�-
tów� –� Do�rad�ców� Ener�ge�tycz�nych� oraz� nie�za�leż�nych
part�ne�rów�biz�ne�so�wych� na te�re�nie� ca�łe�go� kra�ju,� któ�-
rym�za�pew�nia�my�od�po�wied�nie�przy�go�to�wa�nie�i pro�gra�-
my�mo�ty�wa�cyj�ne.�Każ�dy�chce�współ�pra�co�wać�z przed�-
się�bior�stwem�któ�re�sta�wia�na pierw�szym�pla�nie�czło�wie�ka
i wła�śnie�to�wy�róż�nia�Co�lum�bus�Eli�te�na tle�kon�ku�ren�-
cyj�nych�firm – do da je. 

Pod czas Eu ro pej skie go Fo rum Biz ne su, Spół ka Co -
lum bus Eli te zo sta ła na gro dzo na w XIV edy cji pro gra -
mu Li de rzy Spo łecz nej Od po wie dzial no ści. Sta tu et ka
Do bry Pra co daw ca tra fi ła w rę ce pre ze sa Paw ła
Bed nar ka oraz wi ce pre ze sa Ra fa ła Koł łą ta ja. Ha sła re ali -
zo wa ne w co dzien nej pra cy ze spo łów sta cjo nar nych
i te re no wych w Co lum bus Eli te to #think pe ople oraz
#think po wer; za rząd czę sto pod kre śla jak waż ne jest
part ner skie po dej ście w bu do wa niu współ pra cy oraz
roz wo ju ca łej or ga ni za cji. 

Jak po wie dział wi ce pre zes Co lum bus Eli te Ra fał
Koł łą taj:

Ten� rok�był�dla�nas�wy�jąt�ko�wy.�Otrzy�ma�li�śmy�wie�le
wy�róż�nień�i na�gród,�a to�utwier�dza�nas�w prze�ko�na�niu
o pra�wi�dło�wym�kie�run�ku�roz�wo�ju,�ja�ki�ob�ra�li�śmy.�Szcze�-
gól�nie�waż�ny�jest�dla�mnie�fakt,�że�ja�ko�lau�re�aci XIV edy�-
cji�pro�gra�mu�Li�de�rzy�Spo�łecz�nej�Od�po�wie�dzial�no�ści�zdo�-
by�li�śmy�na�gro�dę�Pra�co�daw�cy�Ro�ku 2021.�Każ�de�go�dnia
współ�pra�cu�je�my� z set�ka�mi� osób� two�rząc� wy�jąt�ko�we
miej�sce�sprzy�ja�ją�ce�roz�wo�jo�wi�i bu�do�wa�niu�lep�szej�rze�-
czy�wi�sto�ści� dla� ko�lej�nych� po�ko�leń.� Co�lum�bus� Eli�te� to
ze�spół�eks�per�tów�OZE,�któ�rzy�swo�ją�pra�cą�i za�an�ga�żo�-
wa�niem�na�da�ją�tem�pa�eko�trans�for�ma�cji.�

Ze spo ły sprze da żo we Co lum bus Eli te osią ga ją wy ni ki
świad czą ce o ogrom nym za an ga żo wa niu i do sko na łym
wy szko le niu. Ten sys tem pra cy zbu do wa ny na cy klicz nej
edu ka cji i pod wyż sza niu kom pe ten cji mięk kich i twar -
dych oraz za ufa niu i wza jem nym wspar ciu oka zał się dla
spół ki klu czem do suk ce su. Tem po roz wo ju spół ki jest
szyb kie, o czym świad czy sta le po więk sza ją cy się ze spół
Co lum bus Eli te, pro wa dzo ne re kru ta cje i szko le nia. 

Jak ko men tu je wi ce pre zes Ra fał Koł łą taj: Ze�spo�ły�te�-
re�no�we�po�zwa�la�ją�nam�do�trzeć�do więk�szej�licz�by�Klien�-
tów.�Na bie�żą�co�opty�ma�li�zu�je�my�wy�ni�ki�sprze�da�żo�we,
ulep�sza�my� ja�kość� świad�czo�nych� usług,� a tak�że� przy�-
spie�sza�my�pro�ce�sy.�Dzię�ki�te�mu,�na�si�Klien�ci�mo�gą�otrzy�-
mać�naj�lep�szą�na ryn�ku,�kom�plek�so�wą�usłu�gę.�

Co lum bus Eli te jest tak że pierw szą w Pol sce fir mą,
któ ra two rzy sieć part ner ską – Zie lo ną Fran czy zę, kon -

so li du jąc tym sa mym ry nek OZE. Au tor ski mo del efek -
tyw nej współ pra cy part ner skiej po zwa la mniej szym
i śred nim przed się bior com na roz wój w bran ży od na -
wial nych źró deł ener gii. Zie lo na Fran czy za stwa rza moż -
li wość za an ga żo wa nia się w szko le nia, sprze daż i ofe -
ro wa nie usług w za kre sie in no wa cyj nych tech no lo gii.
Uwzględ nia sze ro kie wspar cie tak w fi na li za cji in we sty -
cji jak i bu do wa niu kom pe ten cji mięk kich, za rzą dza niu,
ska lo wa niu biz ne su oraz cy fry za cji i sku tecz nych tech ni -
kach sprze da żo wych. Ten pio nier ski mo del fran czy zo wy
skie ro wa ny jest rów nież do przed się bior ców któ rzy do -
tych czas nie dzia ła li w bran ży OZE, ale two rząc sta bil ny
biz nes na la ta chcą przy czy nić się do de kar bo ni za cji
i odej ścia od kon wen cjo nal nych źró deł ener gii.

Zie�lo�na�Fran�czy�za�po�wsta�ła�w mar�cu�br.,�to�roz�wią�-
za�nie�biz�ne�so�we�wpi�su�ją�ce�się�w no�wo�cze�sną,�zde�cen�-
tra�li�zo�wa�ną� go�spo�dar�kę.� Po�zwa�la� ma�łym� i więk�szym
przed�się�bior�com�bu�do�wać�swo�ją�nie�za�leż�ność�biz�ne�so�-
wą�w opar�ciu�o wy�so�kie�stan�dar�dy�i in�no�wa�cyj�ną�tech�-
no�lo�gię.�Pro�jekt�zo�stał�po�zy�tyw�nie�ode�bra�ny�przez�przed�-
się�bior�ców� roz�wi�ja�ją�cych� się� nie� tyl�ko�w bran�ży� OZE,
cie�szy�my�się�z otwar�tych�już�biur�i cze�ka�my�na otwar�cie
ko�lej�nych!�Chce my po dzie lić się ze bra nym przez la ta
do świad cze niem i dać miej sce za in te re so wa nym przed -
się bior com na efek tyw ną współ pra cę. Fran�czy�zo�bior�cy
mo�gą�być�pew�ni,�że�współ�pra�ca�z na�mi�bę�dzie�na za�sa�-
dach�dia�lo�gu�i part�ner�stwa.�Sta�ra�my�się�do każ�dej�fir�my
pod�cho�dzić�in�dy�wi�du�al�nie –�pod kre śla Pa weł Bed na rek.

Po czą tek ro ku 2022 przy nie sie ko lej ne zmia ny w le -
gi sla cji zwią za nej bez po śred nio z bran żą od na wial nych
źró deł ener gii. Jak za pew niał za rząd spół ki Co lum bus
Eli te pod czas Eu ro pej skie go Fo rum Biz ne su gru pa ka pi -
ta ło wa Co lum bus jest na nie przy go to wa na i bę dzie
na dal sku tecz nie z po zy cji li de ra re ali zo wać ob słu gę
klien tów in dy wi du al nych, bi zne sowych i in sty tu cjo nal -
nych w bran ży OZE: Dla�nas� zmia�na�ozna�cza� za�wsze
roz�wój�i no�we�moż�li�wo�ści�współ�pra�cy�z Klien�tem�do�ce�-
lo�wym.�Roz�wi�nę�li�śmy�spół�kę�w cza�sach�lock�dow�nu,�te�-
raz� przed na�mi� ko�lej�ne� ce�le� zde�fi�nio�wa�ne�w stra�te�gii
roz�wo�ju� spół�ki� na ko�lej�ny� rok,�mię�dzy� in�ny�mi� roz�wój
sie�ci� nie�za�leż�nych� part�ne�rów� biz�ne�so�wych – zwra cał
uwa gę Ra fał Koł łą taj, wi ce pre zes Co lum bus Eli te. 

Co lum bus Eli te
– Spół ka z prze pi sem na suk ces
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W związ ku z in ten syw nym roz wo jem Dan -
wo od co ro ku za trud nia kil ku dzie się ciu in -
ży nie rów, głów nie ze zna jo mo ścią ję zy ka
nie miec kie go. Po nad to ofe ru je pra cę w ob -
sza rze m.in. fi nan sów, lo gi sty ki, spe dy cji,
kadr.

Spół ka in we stu je w roz wój pra cow ni -
ków – pro wa dząc wła sne pro jek ty, a tak że
współ pra cu je z in sty tu ta mi na uko wy mi, biu -
ra mi in ży nier ski mi w kra ju i za gra ni cą. An ga -
żu je się tak że we wspól ne przed się wię cia z lo -
kal ny mi szko ła mi za wo do wy mi, co ro ku
za trud nia jąc kil ku dzie się ciu ab sol wen tów, któ -
rzy na by wa ją nie zbęd nych umie jęt no ści w spe -
cjal nie do te go stwo rzo nym Cen trum Szko le -
nio wym.

Fir ma dba o pra cow ni ków na wie lu ob sza -
rach, ofe ru jąc m.in. róż ne be ne fi ty, jak do fi -

nan so wa nie do zi mo wisk dla dzie ci, bi le tów
do ope ry, na uki ję zy ków, pro gram re ko men -
da cji pra cow ni ków, do dat ko we świad cze nia
so cjal ne. Wy cho dząc na prze ciw po trze bom
za trud nio nych ro dzi ców na te re nie fir my zo -
stał otwar ty żło bek. Znaj du je się tam rów nież
no wo cze sna kan ty na Dan Fo od. Wpro wa dzo -
na zo sta ła ela stycz na go dzi na roz po czę cia
pra cy, a w cza sie pan de mii moż li wość zdal -
ne go jej wy ko ny wa nia. Pra cow ni cy an ga żo -
wa ni są w wie le ak cji cha ry ta tyw nych np.
Wam pi ria dę. 

Przed się bior stwo ce chu je dba łość o bez pie -
czeń stwo i zdro wie pra cow ni ków, a tak że moc -
ne zo rien to wa nie na ochro nę śro do wi ska. Po -
twier dze niem tych dzia łań jest współ pra ca
z Bia ło wie skim Par kiem Na ro do wym oraz fi -
nan so we wspar cie je go sta tu to wych dzia łań.

Danwood
– Dobry Pracodawca 2021

Danwood to jeden z najbardziej liczących się na rynku europejskim dostawców prefabrykowanych domów
o konstrukcji drewnianej w standardzie „pod klucz”. Przez 25 lat działalności firma przekazała klientom ponad
13 tys. domów. Aktualnie zatrudnia ponad 2,2 tys. pracowników w zakładzie Bielsku Podlaskim, biurze
w Białymstoku oraz w przedstawicielstwach w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii i Szwajcarii.  Firma w tym
roku otrzymała tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności – Dobry Pracodawca.

Przed się bior stwo swo ją ofer tę kie ru je do
wie lu ga łę zi prze my słu spo żyw cze go, far ma -
ceu tycz ne go, czy che micz ne go. Ma szy ny z lo -
go „Spo masz” Ple szew pra cu ją nie mal w każ -
dym za kła dzie prze twór czym w Pol sce. Jest
tak że je dy nym pol skim pro du cen tem ste ry li -
za to rów i au to kla wów. 

„Spo masz” Ple szew jest po żą da nym i atrak -
cyj nym pra co daw cą. Fir ma bły ska wicz nie re -
agu je na wszel kie pro ble my za ło gi, zwią za ne
nie tyl ko z kwe stia mi za wo do wy mi, ale rów -
nież po trze ba mi pry wat ny mi. – Zna jo mość
punk tu wi dze nia pra cow ni ków i otwar tość
na ich po my sły, jest nie do prze ce nie nia. Sta -
ra my się, aby każ dy z nich wie dział, że obo -
wiąz ki, któ re wy ko nu je, ma ją głę bo ki sens
i są waż ne w osią ga niu przez przed się bior -
stwo suk ce sów. Świa do mi pra cow ni cy utoż -
sa mia ją się z fir mą, są bar dziej za an ga żo wa -
ni, a my, ja ko pra co daw ca wspie ra my ich
w roz wo ju na róż ne spo so by – mó wi Ta de usz
Rak, Pre zes Za rzą du „Spo masz” Ple szew S.A.

Od no si się to za rów no do pod no sze nia po -
zio mu wy kształ ce nia, jak i kur sów za wo do -
wych. Każ de go ro ku opra co wy wa ny jest
har mo no gram, obej mu ją cy np. szko le nia
warsz ta to we za koń czo ne eg za mi nem, jak
i wpi su ją ce się w po li ty kę ja ko ści ca łe go przed -
się bior stwa (np. na uka ję zy ków ob cych).
Fa bry ka szczy ci się też dłu go let nią tra dy cją
kształ ce nia uczniów. Zy sku ją na tym za rów -
no mło dzi ab sol wen ci, któ rzy po skoń cze niu
edu ka cji mo gą pod jąć pra cę w atrak cyj nym,
do brze płat nym za wo dzie, jak i sa ma fir ma,
któ ra zdo by wa spe cja li stów. 

Prio ry te tem FMS „Spo masz” Ple szew S.A.
jest za pew nie nie bez piecz nych wa run ków
pra cy, dba łość o kon dy cję ka dry i jej zdro wie,
za pew nia jąc m.in. sta łą opie kę me dycz ną.
Ak tyw ność w za kre sie bez pie czeń stwa kon -
cen tru je się wo kół za po bie ga nia, bu do wa nia
świa do mo ści ry zy ka i bez względ ne go prze -
strze ga nia pro ce dur. Wy od ręb nio na ko mór -
ka w fir mie od po wie dzial na jest za mo ni to ro -

wa nie, re je stro wa nie i prze wi dy wa nie ne ga -
tyw nych zja wisk, czy wpro wa dza nie ewen tu -
al nych dzia łań ko ry gu ją cych, a tym sa mym
po pra wę bez pie czeń stwa. Pra cow ni cy wy bra -
nych spe cja li za cji mo gą li czyć na do dat ki z ty -
tu łu uciąż li wo ści i spe cy fi ki wy ko ny wa nych
za dań, np. na wy so ko ści.

Rów nie waż ne jest za cho wa nie rów no wa -
gi po mię dzy pra cą, a od po czyn kiem. „Spo -
masz” Ple szew po sia da wła sny ośro dek wy -
po czyn ko wy, z któ re go ko rzy stać mo gą
pra cow ni cy fir my i ich ro dzi ny oraz gdzie są
or ga ni zo wa ne róż ne go ty pu im pre zy re kre -
acyj ne i in te gra cyj ne.

Jo an na Chru stek

Dobry pracodawca, czyli jaki?
Fabryka Maszyn Spożywczych „Spomasz” Pleszew S.A. jako uznany na rynku producent urządzeń i linii
technologicznych dla przemysłu przetwórczego jest firmą odpowiedzialną społecznie w wielu obszarach,
realizującą politykę pracowniczą ukierunkowaną na rozwój zawodowy i osobisty oraz bezwzględne
bezpieczeństwo.
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Nie ste ty, ale trans port jest sek to rem go spo dar ki o naj bar dziej szko -
dli wym wpły wie na śro do wi sko na tu ral ne i ne ga tyw nie od dzia łu je
na sa me go czło wie ka. Dla te go ko niecz ne wy da je się pro pa go wa nie
wśród przed się biorstw idei spo łecz nej od po wie dzial no ści. Tym bar -
dziej na uzna nie za słu gu ją dzia ła nia mię dzy na ro do wej mar ki JUM PER
POL SKA, któ ra od kil ku lat kon se kwent nie re ali zu je swo je usłu gi
w rów no wa dze mię dzy czyn ni ka mi eko no micz ny mi a spo łecz ną od -
po wie dzial no ścią. To tak że pierw sza i jak do tąd je dy na agen cja w Pol -
sce za trud nia ją ca za wo do wych kie row ców po sia da ją cych pra wo jaz -
dy ka te go rii C+E, D, a tak że spe cja li stycz ne upraw nie nia ADR.

JUM PER POL SKA, to mię dzy na ro do we przed się bior stwo dzia ła ją ce
w bran ży trans por to wej i spe cja li zu ją ce się w sys te mie out so ur cin gu

kie row ców za wo do wych, czy li wy naj mu kie row ców za wo do wych.
Pro po no wa ny przez fir mę sys tem out so ur cin gu kie row ców zmniej sza
kosz ty sta łe zwią za ne z pro wa dze niem biz ne su, przez co zwięk sza
kon ku ren cyj ność na ryn ku.

Do świad cze nie i pa sja, to war to ści, któ re de fi niu ją dzia łal ność fir -
my. Dwie de ka dy dzia łal no ści w bran ży trans por to wej, któ ra dy na -
micz nie się roz wi ja, po zwo li ły Kry stia no wi Fie dziusz ko na stwo rze nie
fir my, w któ rej naj waż niej sza jest współ pra ca za rów no z kon tra hen -
ta mi, ale przede wszyst kim z pra cow ni ka mi. Dzię ki ta kie mu po dej ściu
do pra cy i wy zna czo nych za dań, JUM PER POL SKA ma uzna nie wśród
klien tów w USA oraz w Eu ro pie Za chod niej, np. w Niem czech, Ho -
lan dii i Wiel kiej Bry ta nii. 

Kry stia n Fie dziusz ko, to przed się bior ca, do rad ca DGSA, ale przede
wszyst kim kie row ca. Do ra dza fir mom spe cja li zu ją cym się w trans por -
cie ła dun ków nie bez piecz nych oraz wspie ra dzia ła nia za po bie ga ją -
cym za gro że niom dla osób, mie nia i śro do wi ska. Dla te go też zna jąc
spe cy fi kę bran ży, JUM PER POL SKA sta wia na roz wój i na cy klicz ne
szko le nia za trud nio nych kie row ców. Pro blem pod no sze nia kwa li fi ka -
cji dla za wo do wych kie row ców nie jest zna ny od dziś. Ja kie kol wiek
dzia ła nia za czy na ją się do pie ro wte dy, gdy doj dzie do nie szczę śli we -
go wy pad ku, przed się bior com za zwy czaj za le ży na upraw nie niach,
a nie na do dat ko wych szko le niach, któ re pod no szą kom pe ten cje kie -
row cy. By unik nąć ta kich sy tu acji, Kry stian Fie dziusz ko wpro wa dził
cykl szko leń dla kie row ców na te re nie ca łej Pol ski. W od róż nie niu
od tra dy cyj nych kur sów prze ła do wa nych teo rią, sta wia na prak ty kę,
któ ra sku pia się na ob ser wa cji pra cy i za cho wa niu kie row cy. Szko le nia
te zwięk sza ją kom pe ten cję pra cow ni ków, ni we lu ją złe na wy ki oraz
zwięk sza ją bez pie czeń stwo kie row ców i in nych użyt kow ni ków ru chu
dro go we go.

JUM PER POL SKA, to nie tyl ko wy na jem za wo do wych kie row ców,
pod no sze nie kwa li fi ka cji, ale przede wszyst kim Fun da cja pod tą sa mą
na zwą na rzecz wspar cia kie row ców, któ rzy ule gli nie szczę śli wym wy -
pad kom, co unie moż li wia im po zo sta nie w za wo dzie. Za da niem Fun -
da cji jest po moc w cza sie re kon wa le scen cji, by po wró cić do peł ni sił
po do zna nych ura zach. To or ga ni zo wa nie re ha bi li ta cji, roz mo wy z psy -
cho lo giem po wy pad ku lub do mo we wi zy ty pie lę gnia rek. Mi mo wal ki
o po wrót do zdro wia i nor mal no ści, zda rza się, że nie jest już moż li -
we, by wró cić do za wo du kie row cy. Dla te go Fun da cja po ma ga tak że
za wo do wym kie row com w prze bran żo wie niu się, by ich umie jęt no ści
i do świad cze nie wy ko rzy stać w in nej dzie dzi nie za wo do wej lub by na -
by li no we kwa li fi ka cje.

Mar ta Wit kow ska

Jum per Pol ska 
Spo łecz na Od po wie dzial ność
bran ży trans por to wej
Spo łecz na od po wie dzial ność biz ne su, to sys tem za rzą dza nia, we dług któ re go przed się bior stwo w swo ich
dzia ła niach do bro wol nie uwzględ nia in te re sy spo łecz ne, aspek ty śro do wi sko we, czy też re la cje z róż ny mi
gru pa mi, a w szcze gól no ści z pra cow ni ka mi. Sek tor trans por to wo -lo gi stycz ny sta no wi ga łąź go spo dar ki,
bez któ rej nie moż li wy był by roz wój i wzrost go spo dar czy.



8

CSR i przed się bior stwo wo do cią go wo -ka na li za -
cyj ne to nie jest czę ste sko ja rze nie, a we wro -
cław skim MPWiK od lat uda je się to z ogrom -
nym po wo dze niem. 
To praw da. MPWiK we Wro cła wiu pro wa dzi
licz ne dzia ła nia, któ rych pod sta wą jest tro ska
o lo kal ną spo łecz ność i śro do wi sko na tu ral ne.
Po pro stu wie my, że czer piąc z przy ro dy, mu si -
my dać jej coś od sie bie. A naj lep sze co mo że -
my zro bić to edu ko wać i wdra żać pro jek ty, któ -
rych si łą jest wła śnie eko lo gicz ne po dej ście
do spra wy. Od kil ku lat pro wa dzi my ta kie kam -
pa nie spo łecz ne, jak #Sza nuj Wo dę czy #Pij Kra -
nów kę. To dzia ła nia, któ re uświa da mia ją, jak
trud ne by ło by ży cie bez wo dy, a pi cie wo dy
z kra nu jest do sko na łym spo so bem na po zby cie
się pla sti ku z na sze go ży cia. Dla uczniów szkół
i przed szko li stwo rzy li śmy Aka de mię Przy ja ciół
Wo dy – nasz au tor ski pro gram, w któ rym zwra -
ca my uwa gę na pro blem zmniej sza ją cych się
za so bów wo dy na świe cie. Po ka zu je my tak że
to, jak zmie nić na sze na wy ki, by chro nić śro do -
wi sko. Obec nie na to miast roz wi ja my pro jekt za -
chę ca ją cy se nio rów do an ga żo wa nia się w sze -
rze nie świa do mo ści na te mat dba nia o śro do wi sko
na tu ral ne i oszczę dza nia wo dy – za chę ca my
star szych miesz kań ców mia sta, by wy ko rzy stu -
jąc swój au to ry tet prze ka zy wa li tę wie dzę młod -
sze mu po ko le niu. Zaj rzyj cie pań stwo na na sze
stro ny in ter ne to we: www.pij kra now ke.pl oraz
do za kła dek #Sza nuj Wo dę i Aka de mia Przy ja -
ciół Wo dy na stro nie www.mpwik.wroc.pl. Na -
sze pro jek ty spo łecz ne są bar dzo ob szer ne i nie
spo sób opo wie dzieć o nich w kil ku zda niach,
dla te go stwo rzy li śmy miej sca z wie dzą do stęp -
ną dla każ de go.

O tym, że MPWiK Wro cław to fir ma świa do ma
eko lo gicz nie i no wo cze sna świad czy wie le na -
gród, m.in. spo ro z nich do ty czy wdro że nia
apli ka cji Smart Flow, do ce nio nej w paź dzier ni -
ku 2020 ro ku w Kon kur sie Mistrz In no wa cyj nej
Trans for ma cji. Czym jest ta ta jem ni czo brzmią ca
na zwa Smart Flow?
To zno wu nasz au tor ski pro jekt. Apli ka cja, któ ra
wspie ra mi ni ma li zo wa nie strat wo dy we wro -
cław skiej sie ci wo do cią go wej. Wspól nie z fir mą
Mi cro soft i Fu tu re Pro ces sing opra co wa li śmy
no wo cze sny sys tem in for ma tycz ny, skła da ją cy
się z in no wa cyj ne go opro gra mo wa nia, ty się cy
czuj ni ków (prze pły wo mie rzy i wo do mie rzy) oraz
za awan so wa ne go sys te mu te le me trii. Jest to in -
no wa cyj ne roz wią za nie, któ re po zwa la śle dzić
pro ces dys try bu cji wo dy w sie ci wo do cią go wej
i wy kry wać ukry te pod ziem ne wy cie ki. Czuj ni ki
umiesz czo ne w sie ci wo do cią go wej za si la ją apli -
ka cję, któ ra w chmu rze ana li zu je da ne i w ra zie
awa rii ge ne ru je aler ty. W przy pad ku awa rii wła -
śnie lub nie le gal ne go po bo ru wo dy, in for ma cja

o zda rze niu bły ska wicz nie tra fia do dys po zy to ra
MPWiK. W na stęp nym kro ku, dzię ki me to dom
aku stycz nym, miej sce awa rii jest pre cy zyj nie wy -
szu ki wa ne przez na sze bry ga dy – to pierw szy
krok do pod ję cia in ter wen cji. 

Mi ni ma li zo wa nie strat wo dy jest bar dzo waż ne
za rów no w per spek ty wie glo bal nej, jak i lo kal -
nej. Ale to nie je dy ne dzia ła nie skon cen tro wa ne
na śro do wi sku i spo łe czeń stwie, któ rym mo gą
po chwa lić się wro cław skie wo do cią gi.
Ta kie dzia ła nia są jed nym z fi la rów stra te gii na -
szej spół ki. To waż ne, by śmy dzia ła li w zgo dzie
ze so bą i na szym oto cze niem, a je śli przy tym
od po wia da my na po trze by spo łecz ne, to ma my
kom plet. Wie le z re ali zo wa nych w MPWiK Wro -
cław pro jek tów pro spo łecz nych to przed się wzię -
cia, któ re wy cho dzą wprost od na szych pra -
cow ni ków. Od kil ku lat re ali zu je my ak cję MPWiK
na ro we rze – pra cow ni cy ry wa li zu ją przez
5 mie się cy, zbie ra jąc ki lo me try wy jeż dżo ne na ro -
we rze. Dzia ła ją na wła sne kon to, a ogól na pu la
im więk sza, tym więk sze praw do po do bień stwo
wy wal cze nia na gro dy, któ rą fir ma prze zna czy
na ce le cha ry ta tyw ne. 
Oprócz te go, trzy la ta te mu przy zie lo nym da -
chu, któ ry po kry wa je den z bu dyn ków MPWiK
Wro cław, pra cow ni cy – przy wspar ciu fi nan so -
wym fir my na za kup ma te ria łów i na rzę dzi – wy -
bu do wa li pa sie kę, któ ra obec nie li czy pięć ro -
jów pszczół, a każ dy se zon dzia ła nia tych
pra co wi tych owa dów to oko ło 30 li trów mio -
du. My sta ra my się po ma gać ob sie wa jąc po nad

hek tar kwiet nej łą ki na tym zie lo nym da chu, ro -
śli na mi mio do daj ny mi. To dzię ki na szym pra -
cow ni kom ma my tak bo ga tą hi sto rię i ty le suk -
ce sów do roz po wszech nia nia.

Wro cław skie wo do cią gi ob cho dzą w tym ro -
ku 150 rocz ni cę po wsta nia. W tak dłu gim okre -
sie dzia łal no ści z pew no ścią by ło wie le punk -
tów zwrot nych, któ re wpły nę ły na obec ny
cha rak ter spół ki.
Mia sto to du ży or ga nizm, a my je ste śmy jed ną
z je go pod sta wo wych czę ści po zwa la ją cych
na pra wi dło we funk cjo no wa nie. Waż ne wy da -
rze nia z hi sto rii Wro cła wia mia ły ogrom ny wpływ
na MPWiK i po dob nie by ło w dru gą stro nę – na -
sze osią gnię cia sta no wi ły ko rzyść dla mia sta i je -
go miesz kań ców. Przy kła dem mo gą być tu taj
la ta 70. ubie głe go wie ku, kie dy to ilość uj mo -
wa nej z rze ki i grun tu wo dy by ła nie wy star cza -
ją ca i mia sto od czu wa ło jej nie do bór, a wy daj -
ność je dy ne go wów czas za kła du „Na Gro bli”
osią gnę ła kres. Zwięk sza nie moż li wo ści pro duk -
cyj nych wy ma ga ło bu do wy no we go za kła du
pro duk cji wo dy. Za kład „Mo kry Dwór” od da no
do użyt ku w 1982 ro ku, czym za koń czo no wie -
lo let ni nie do bór wo dy we Wro cła wiu. 
In no wa cyj ne po dej ście do tech no lo gii to wa rzy -
szy nam od wie lu lat. Szczy ci my się też, jed ną
z naj no wo cze śniej szych w Pol sce, me cha nicz -
no -bio lo gicz ną oczysz czal nią ście ków z che micz -
nym wspo ma ga niem usu wa nia związ ków fos -
fo ru. W 2014 ro ku po wsta ły dwie Sta cje
Ba daw cze przy obu pro ce sach tech no lo gicz -

MPWiK Wrocław
– nowocześnie, ale z tradycją
Nowoczesność i 150 lat tradycji w służbie mieszkańcom metropolii to hasła, które doskonale opisują Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. Firma od 2018 roku nieprzerwanie nosi tytuł
Lidera Społecznej Odpowiedzialności w trzech kategoriach: Dobra Firma, Dobry Pracodawca, Eko Firma. 

Z Witoldem Ziomkiem, Prezesem Zarządu MPWiK Wrocław rozmawiamy o tym, jak duże znaczenie dla miejskiej
Spółki ma zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność.

Wi�told�Zio�mek,�Pre�zes�MPWiK S.A.�we�Wro�cła�wiu
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nych – uzdat nia nia wo dy i oczysz cza nia ście -
ków. Współ pra cu ją one z wro cław ski mi uczel -
nia mi i po myśl nie re ali zu ją wie le no wa tor skich
pro jek tów ba daw czo -roz wo jo wych, m.in. po -
szu ku ją roz wią zań, ma ją cych unie za leż nić nas
od zmian kli ma tycz nych czy sy tu acji hy dro lo -
gicz nej w kra ju. 
To rów nież w MPWiK na ro dził się po mysł i po -
wsta ło w 2015 ro ku pierw sze w Pol sce cen trum
wie dzy o wo dzie Hy dro po lis. To uni ka to we na ska -
lę świa to wą miej sce łą czy wa lo ry edu ka cyj ne
z no wo cze sną for mą wy sta wien ni czą. Hy dro po -
lis sta ło się już tu ry stycz ną du mą Wro cła wia.
Wszyst kie na sze suk ce sy spo łecz ne i śro do wi sko -
we opi sa li śmy w Ra por cie Zrów no wa żo ne go Roz -
wo ju, za któ ry w 2018 ro ku zo sta li śmy na gro -
dze ni przez Fo rum Od po wie dzial ne go Biz ne su.
By li śmy pierw szą spół ką wo do cią go wo -ka na li za -
cyj ną w Pol sce, któ ra przed sta wi ła ra port we dług
mię dzy na ro do wych wy tycz nych GRI.

We wro cław skich wo do cią gach tra dy cja idzie
w pa rze z no wo cze snym po dej ściem do za rzą -
dza nia.
To dla nas waż ne, by nie stać w miej scu. Sa mi
szu ka my ob sza rów, w któ rych mo że my się roz -
wi jać. Od ro ku 2014 ma my wdro żo ny sys tem
za rzą dza nia w opar ciu o eu ro pej ski mo del za -
rzą dza nia EFQM. Już w pierw szym ro ku funk -
cjo no wa nia mo de lu uzy ska li śmy cer ty fi kat Re -
co gni sed for Excel len ce 4 star, w opar ciu
o ze wnętrz ny kra jo wy as ses sment. Przez ko lej ne

la ta spół ka do sko na li ła swój sys tem za rzą dza -
nia, zgod nie z wy tycz ny mi i wy ma ga nia mi mo -
de lu. Dzię ki te mu w ro ku 2018 uzy ska li śmy cer -
ty fi kat Re co gni sed for Excel len ce 5 star – tym
ra zem w opar ciu o mię dzy na ro do wy as ses sment.
Po nad to, dzię ki uzy ska niu wy so kie go pro gu
punk to we go zna leź li śmy się wśród naj lep szych
firm z bran ży uti li ty – w sta tu sie Gold. Je ste śmy
jed ną z nie wie lu pol skich firm, któ re wdro ży ły
mo del EFQM w swo im za rzą dza niu.
Do dat ko wo do ce nia no na sze dzia ła nia w ob -
sza rze cy fro wej trans for ma cji – zdo by li śmy ty tu -
ły Li de ra In for ma ty ki, Di gi tal Excel len ce Le ader
czy Li der In for ma ty ki XX -le cia w ka te go rii Uży -
tecz ność Pu blicz na.

Jak w ta kim ra zie pan de mia wi ru sa Co vid -19
wpły nę ła na funk cjo no wa nie MPWiK we Wro -
cła wiu?
Oko licz no ści zwią za ne z pan de mią zmu si ły nas
do cał ko wi te go prze or ga ni zo wa nia pra cy, tak
by unik nąć na wet naj mniej sze go ry zy ka, że nie -
obec ność lu dzi wpły nie ne ga tyw nie na utrzy -
ma nie do staw wo dy i od bio ru ście ków. Znacz na
część pra cow ni ków pro ce su głów ne go zo sta ła
prze gru po wa na i po dzie lo na. W ob sza rach,
w któ rych to moż li we, pra cu je my rów nież zdal -
nie, co by ło nie la da wy zwa niem przy fir mie li -
czą cej po nad 700 pra cow ni ków, ale za owo co -
wa ło tu taj na sze do sko na łe przy go to wa nie
w za kre sie IT i Au to ma ty ki. Tuż po ogło sze niu
pan de mii za dba li śmy rów nież o rze tel ne in for -

mo wa nie miesz kań ców Wro cła wia i aglo me ra -
cji o tym, że na sze przed się bior stwo pro du ku je
bez piecz ną wo dę o naj wyż szej ja ko ści. 
Moż na po wie dzieć, że pan de mia nas wie le na -
uczy ła. W tym trud nym dla świa ta cza sie wspie -
ra li śmy or ga ni za cję Prze glą du Sztu ki Su rvi -
val – udo stęp nia jąc na sze za byt ko we in du strial ne
prze strze nie, któ re do sko na le ko re spon do wa ły
ze sztu ką współ cze sną oraz wdro ży li śmy sze reg
dzia łań edu ka cyj nych, któ re na sze Hy dro po lis
umie ści ło w prze strze ni wir tu al nej. Sko ro go ście
nie mo gli od wie dzić nas, to my od wie dzi li śmy
ich. W ten spo sób po wsta ły m.in. pro jek ty #HY -
DROw DO MU czy #HY DRO eduw spar cie, w cza -
sie któ rych na si hy dro po li so wi edu ka to rzy udzie -
la li ko re pe ty cji i wspie ra li dzie ci oraz mło dzież
w na uce zdal nej.

MPWiK Wro cław dum nie kro czy w przy szłość
i nie boi się in no wa cji. Co przed na mi?
Jed ną z naj bar dziej spek ta ku lar nych in we sty cji
z my ślą o przy szło ści jest obec nie bu do wa czte -
rech zbior ni ków re ten cyj nych o łącz nej po jem -
no ści 60 tys. m3, któ re za pew nią ochro nę rze ki
Od ry w przy pad ku dłu go trwa łych i in ten syw -
nych opa dów desz czu. Ście ki po go dy desz czo -
wej bę dą prze sy ła ne do Wro cław skiej Oczysz -
czal ni Ście ków w okre sie jej mniej sze go
ob cią że nia. MPWIK rów nież in ten syw nie pra cu -
je nad usta le niem wa run ków po now ne go wy -

ko rzy sta nia po płu czyn dla dwóch ro dza jów wód
oczysz cza nych w za kła dach oczysz cza nia wo dy,
tj. po wierzch nio wej i in fil tra cyj nej. 
Ko lej ne za da nia, ja kie przed na mi to za rzą dza -
nie i go spo da ro wa nie wo da mi opa do wy mi, po -
szu ki wa nie al ter na tyw nych źró deł wo dy, za cie -
śnia nie współ pra cy ze śro do wi skiem aka de mic kim
w za kre sie tech no lo gii do ty czą cych uzdat nia nia
wo dy i oczysz cza nia ście ków oraz bu do wa cał -
ko wi cie zdal ne go sys te mu od czy tów wo do mie -
rzy i udo stęp nie nie da nych o bie żą cym zu ży ciu
wo dy wszyst kim wro cła wia nom. 
Zrów no wa żo ny roz wój i dzia ła nie na rzecz miesz -
kań ców Wro cła wia i aglo me ra cji są dla nas naj -
waż niej sze.

Roz ma wia ły
Mał go rza ta Sza fran i Es te ra Zu zel

#150latM PWi KW ro cław
#Pij Kra nów kę
#Sza nuj Wo dę

Hy�dro�po�lis�–�stre�fa�Pla�ne�ta�Wo�dy

Sta�cja�Ba�daw�cza�ZPW�„Mo�kry�Dwór”�–�no�wo�cze�sna�prze�strzeń�pra�cy�na�uko�wej

Wo�da�do�star�cza�na�do wro�cław�skich�kra�nów�jest�bez�-
piecz�na,�a jej�ja�kość�spraw�dza�na�na każ�dym�eta�pie�pro�-
duk�cji�i dys�try�bu�cji
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#dziel my się do brem
Tra dy cją jest, że Port Gdy nia na swo je uro dzi -

ny przy go to wu je pre zent z my ślą o lo kal nej spo -
łecz no ści. Z oka zji 98. rocz ni cy prze ka za no dwa
no we sta no wi ska do Cen trum Na uki EXPE RY -
MENT, któ re go za ło że niem jest wspie ra nie dzia -
łań zmie rza ją cych do roz wo ju go spo dar ki opar -
tej na wie dzy. Trzy sy mu la to ry za rzą dza nia por tem
cie szą się ogrom nym za in te re so wa niem zwie -
dza ją cych. Moż na po znać pra cę dys po zy to ra
kie ru ją ce go ru chem i spe cy fi kę dzia łal no ści por -
tu. Jest to tak że for ma za chę ce nia mło dzie ży
do wy bie ra nia szkół i uczel ni o pro fi lu mor skim.

Gdyń ski port jest ini cja to rem ak cji #dziel my -
się do brem, któ rej ideą jest za an ga żo wa nie firm
we wspar cie lo kal nej spo łecz no ści w szcze gól nie
wy jąt ko wym cza sie, ja kim jest pan de mia. Za rząd
Por tu prze ka zał dla szpi ta li w Gdy ni re spi ra to ry
oraz la bo ra to ria do wy kry wa nia wi ru sa SARS -
-CoV -2, co za in spi ro wa ło in ne fir my dzia ła ją ce
w mie ście do za an ga żo wa nia się w po moc w wal -
ce z pan de mią. Nie za po mnia no o naj bar dziej
za słu żo nych dla Pol ski człon kach lo kal nej spo -
łecz no ści. Oto czo ne opie ką zo sta ły oso by star -

sze za rów no ze sto wa rzy sze nia Świa to we go
Związ ku Ar mii Kra jo wej, wspie ra ne od lat przez
z ZMPG S.A., jak i uczest ni cy Po wsta nia War -
szaw skie go miesz ka ją cy w Gdy ni. Do ak cji do łą -
czy ła Gru pa LO TOS, dzię ki cze mu moż na było
kon ty nu ować po moc w 2021 r. 

Pod czas pan de mii kom pu te ry sta ły się nie od -
łącz ną czę ścią ży cia, tak że ze wzglę du na ko -
niecz ność na uki w for mie on li ne. Za rząd Mor -
skie go Por tu Gdy nia S.A. prze ka zał 79 ze sta wów
kom pu te rów dla Miej skie go Ośrod ka Opie ki Spo -
łecz nej, dzię ki któ rym po trze bu ją ce dzie ci mo gą
uczest ni czyć w za ję ciach szkol nych.

Idea „gre en port” 
W Por cie Gdy nia od lat sto so wa ne są pro eko -

lo gicz ne tech no lo gie zgod ne z unij ny mi stan dar -
da mi „gre en port”, któ re przy czy nia ją się do mak -
sy ma li za cji ja ko ści oraz wy daj no ści – wszyst ko
w ce lu zrów no wa żo ne go roz wo ju. W tym za kre -
sie w ostat nich la tach wdro żo no m.in.: pro ces
bun kro wa nia pa li wem LNG jed no stek pły wa ją -
cych w Por cie Gdy nia, któ ry przy czy nia się
do zmniej sze nia emi sji szko dli wych pro duk tów

spa la nia, sta cje ła do wa nia za in sta lo wa ne na słu -
pach oświe tle nio wych, prze zna czo ne dla sa mo -
cho dów, hu laj nóg i ro we rów elek trycz nych, czy
Sys tem yeti Sen se, czy li za in sta lo wa ne czuj ni ki,
któ re przez ca łą do bę mo ni to ru ją ja kość po wie -
trza. Po nad to, lo ka li za cja no we go Pu blicz ne go
Ter mi na lu Pro mo we go w bli skiej od le gło ści do wyj -
ścia z por tu, zde cy do wa nie skró ci czas na wi go -
wa nia jed no stek, a tym sa mym po zy tyw nie wpły -
nie na śro do wi sko. Dzię ki ko lej nej in we sty cji,
od te go ro ku moż li we bę dzie za si la nie stat ków
w cza sie ich po sto ju z lą du, co przy nie sie ko lej ną
re duk cję spa lin. Z ko lei wdro żo ny sys tem GBAS -
-RTK umoż li wia wy zna cza nie po zy cji stat ków
z do kład no ścią do kil ku mi li me trów ma new ro -
wa nie stat kiem od by wa się płyn niej, co tak że
zna czą co zmniej sza zu ży cie pa li wa. War to wspo -
mnieć też o in we sty cji w peł ną elek try fi ka cję
trans por tu In ter mo dal ne go Ter mi na lu Kon te ne -
ro we go, w efek cie cze go nie bę dzie ko niecz no ści
zmia ny ob słu gi trak cji z elek trycz nej na spa li no -
wą, a ste ro wa nie ru chem zo sta nie zauto ma ty zo -
wa ne.

Zu zan na Pa weł czyk

Za rząd Mor skie go Por tu
Gdy nia S.A.
Lau re atem Pro gra mu LSO 2021!
Spół ka zo sta ła od zna czo na w trzech ka te go riach – Do bra Fir ma, Do bry Pra co daw ca oraz EKO Fir ma.
Do ce nio ne zo sta ły po nad stan dar do we dzia ła nia zwią za ne z wdra ża niem za sad Spo łecz nej Od po wie -
dzial no ści Biz ne su za rów no w struk tu rach we wnętrz nych, jak i ze wnętrz nych.
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Rze tel ne po śred nic two pra cy 
Po lki pra cu ją ce przy opie ce osób star szych od lat są bar dzo ce nio ne i nie ustan nie po szu ki wa ne w kra jach
za chod niej Eu ro py. Za rów no dla klien ta, jak i kan dy dat ki do pra cy, klu czo wym jest na wią za nie współ pra cy
z kom pe tent ną i spraw dzo ną fir mą po śred nic twa. 

Se ni help Sp. z o.o. Sp. k. (War sza wa, Gdy nia),
to jed na z naj dy na micz niej roz wi ja ją cych się pol -
skich agen cji, ofe ru ją cych ca ło do bo wą opie kę se -
nio rom w Niem czech. W fir mie obo wią zu je za sa da
bez względ nej trans pa rent no ści we wszyst kich ob -
sza rach funk cjo no wa nia, dzię ki cze mu ma dziś opi -
nię za ufa ne go i rze tel ne go part ne ra w swo jej bran -
ży po obu stro nach gra ni cy. Za swo je dzia ła nia
w tym za kre sie fir ma zo sta ła no mi no wa na do ty tu -
łu Li de rzy Spo łecz nej Od po wie dzial no ści – Do bry
Pra co daw ca 2021.

W Se ni help nie ma miej sca na nie do mó wie nia,
nie ja sno ści, czy nie pre cy zyj nie okre ślo ne kry te ria
pra cy. To, co wy róż nia fir mę na ryn ku, to nie ustan -
ne utrzy my wa nie bez po śred nie go kon tak tu za rów -
no z klien ta mi w Niem czech, jak z pra cow ni ka mi
z Pol ski w cza sie trwa nia kon trak tu. Na zwa fir -
my – Se ni help – od wo łu je się do usług po mo cy se -
nio rom w miej scu ich za miesz ka nia, za pew nia jąc
ca ło do bo wą opie kę przez 7 dni w ty go dniu, na pod -
sta wie le gal ne go za trud nie nia opie ku nów. – Dzia -
ła my na te re nie Nie miec, głów nie w Ba wa rii, bo -
wiem tam zdo by wa li śmy pierw sze do świad cze nia,
ma my swój od dział w Mo na chium oraz sta łych ko -
or dy na to rów. Nie bez zna cze nia jest rów nież do -
bre sko mu ni ko wa nie z wie lo ma mia sta mi w Pol -
sce, skąd po cho dzą na sze opie kun ki – mó wi
Mag da le na Po tra wiak, Pre zes Za rzą du fir my, któ ra
dzia ła na ryn ku od 2019 r., ale oso by ją two rzą ce
po sia da ją wie lo let nią prak ty kę, zdo by tą wcze śniej
w tej bran ży. 

Agen cję ce chu je to, że ko or dy na to rzy oso bi ście
kon tro lu ją każ de zle ce nie. Uda ją się do do mu za -
miesz ka nia se nio ra, po zna ją go, je go ro dzi nę i oto -
cze nie, w któ ry funk cjo nu je, de fi niu ją ocze ki wa nia
i wy ma ga nia pod opiecz ne go. Nie jed no krot nie po -
zy sku je się do ku men ta cję fo to gra ficz ną lub fil mo -
wą. – Na tej pod sta wie na stę pu je peł na ko or dy na -
cja dal szych dzia łań z oso bą po dej mu ją cą opie kę,
któ rą oso bi ście wpro wa dza my w miej sce pra -

cy. – Wspie ra my na sze pa nie za rów no na każ dym
eta pie re kru ta cji, jak w trak cie wy ko ny wa nia obo -
wiąz ków. Wszyst ko w opar ciu o czy tel ne za sa dy
oraz mak sy mal ne do pa so wa nie ofer ty i wa run ków
za trud nie nia – za zna cza Mag da le na Po tra wiak,
i do da je: – Ta ka fi lo zo fia pro wa dze nia na szych
usług wy ni ka z mo ich wcze śniej szych do świad -
czeń. Na dal w tej bran ży zda rza ją się agen cje, któ -
re wy sy ła ją do pra cy „w ciem no”, bez wspar cia, co
nie jed no krot nie nie sie ne ga tyw ne kon se kwen cje
za rów no dla opie ku nek, jak i klien tów.

Kan dy dat ka na opie kun kę mu si speł niać sze reg
wy mo gów. Pra ca jest bar dzo wy ma ga ją ca i ob cią -
ża ją ca fi zycz nie i psy chicz nie. Kon trakt trwa 8 ty -
go dni i mi mo dni wol nych i cza su na od po czy nek,
opie kun ka mu si być nie ustan nie w go to wo ści.
Oprócz zna jo mo ści ję zy ka, mu si po sia dać do -
świad cze nie za wo do we w opie ce nad oso bą star -
szą po twier dzo ne re fe ren cja mi lub świa dec twa mi
pra cy. – Pro ces re kru ta cji w Se ni help jest dość zło -
żo ny, z uwa gi na ko niecz ność mak sy mal ne go do -
pa so wa nia na sze go pra cow ni ka do wy ma gań
klien ta, któ re uza leż nio ne są od wie lu czyn ni ków,
np. stop nia nie peł no spraw no ści czy scho rzeń.
Mi le wi dzia ne u na szych kan dy da tek są ukoń czo -
ne róż ne kur sy czy po sia da nie pra wa jaz dy – za -
zna cza M. Po tra wiak.

Naj waż niej sze dla pra cow ni ków są oczy wi ście
wa run ki za trud nie nia, a te w Se ni help są wy jąt ko -
wo atrak cyj ne. Obej mu ją m.in. pra cę w opar ciu
o le gal ne umo wy (i co waż ne – bez względ ne prze -
strze ga nie ich wa run ków), wy so kie wy na gro dze -
nie, od pro wa dza nie po dat ków i skła dek, pa kiet
ubez pie czeń, po kry cie kosz tów do jaz dów, gwa -
ran cję za kwa te ro wa nia i wy ży wie nia. Se ni help do -
pusz cza współ pra cę na pod sta wie pro wa dzo nej
dzia łal no ści go spo dar czej w opar ciu o prze pi sy nie -
miec kie. Fir ma wspie ra rów nież kan dy dat ki w kwe -
stiach for mal nych, ty pu wy peł nie nie do ku men ta cji,
spo rzą dze nie urzę do wych wnio sków i roz li czeń,

po rad z za kre su pra wa pra cy, spo so bu na li cza nia
wy na gro dzeń, a tak że lek to ra tów z ję zy ka nie miec -
kie go. 

Se ni help za pew nia sze ro ki wy bór miejsc pra cy
zlo ka li zo wa nych za rów no w du żych mia stach, jak
i na wsi. Co waż ne, opie kun ki tra fia ją do kład nie
do miej sco wo ści i oso by, któ ra zo sta ła wy bra na.
Pra cow nik, przed pod ję ciem zle ce nia de cy du je
o tym, czy wo li się zaj mo wać ko bie tą czy męż czy -
zną oraz ja kie go ty pu czyn no ści pie lę gna cyj nych
nie chciał by wy ko ny wać. Na tej pod sta wie prze ka -
zy wa ne są klien to wi tzw. pro fi le kan dy da tek, spo -
śród któ rych wy bie ra oso bę, któ rą chce za trud nić
do opie ki.

To, co wy róż nia Se ni help na ryn ku, to ele men ty
ofer ty pra cy da le ce wy kra cza ją ce po nad stan dar dy,
jak róż ne go ty pu be ne fi ty, pre mie i punk ty lo jal no -
ścio we, wspar cie w roz wią zy wa niu nie prze wi dzia -
nych zda rzeń, jak awa rie w do mu, cho ro ba opie -
kun ki czy zgon pod opiecz ne go, a na wet po moc
psy cho lo gicz ną. Dzię ki te mu pra cow ni cy czu ją się
pew nie, są do brze przy go to wa ni i czu ją się bez -
piecz nie pod czas wy ko ny wa nia obo wiąz ków. Se ni -
help dys po nu je spo rym gro nem sta łych opie ku nek,
któ re sys te ma tycz nie wy jeż dża ją na kon trak ty.
Na nie miec kim ryn ku cią gle jest na nie du że za po -
trze bo wa nie, więc pro ce sy re kru ta cyj ne no wych
kan dy da tek trwa ją nie prze rwa nie. 

Zu zan na Pa weł czyk, Ja cek Ma jew ski
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Re la cje opar te na sza cun ku
Ku jaw ski Truck Cen ter sta wia so bie am bit ne ce le

do osią gnię cia, chce być od po wie dzial nym li de rem
ryn ku sa mo cho dów cię ża ro wych i usług ser wi so -
wych w re gio nie. Wy ni ki fi nan so we są dla spół ki
rów nie waż ne, jak za do wo le nie klien tów i pra cow -
ni ków, czy też aspek ty śro do wi sko we, zwią za ne
z bez pie czeń stwem oraz wy daj no ścią in te li gent -
nych sa mo cho dów cię ża ro wych mar ki Mer ce des
Benz.

– O war to ści każ dej fir my, nie za leż nie od jej
wiel ko ści, de cy du ją pra cow ni cy. Ich za an ga żo wa -
nie, zgra nie, współ pra ca w gru pie, po zwa la ją
na zdo by wa nie naj więk szych ce lów biz ne so wych.
Z te go też po wo du bu do wa nie re la cji pra co daw -
ca –pra cow nik opar tych na sza cun ku, uczci wo ści
ma dla nas tak du że zna cze nie – mó wi An to ni
Ku jaw ski, Pre zes fir my.

Spół ka od po cząt ku swe go ist nie nia sta wia na ze -
spół i two rze nie ta kie go miej sca pra cy, w któ rym
nie ma współ za wod nic twa, nie zdro wej ry wa li za cji.
Waż ny jest roz wój, za ufa nie oraz sa tys fak cja z wy -
ko ny wa nej pra cy.

Aspek ty po za pła co we
Do bre re la cje w miej scu pra cy są su mą wie lu

czyn ni ków. I nie cho dzi je dy nie o aspekt fi nan so -
wy. Jest on bar dzo waż ny, ale jak po ka zu ją ba da -
nia, ogrom ną ro lę od gry wa ją też ta kie ele men ty,
jak at mos fe ra w pra cy, ko mu ni ka cja, sza cu nek, pa -
kie ty so cjal ne czy moż li wość roz wo ju. – Od lat
w KTC dba my o to, by nie tyl ko pod no sić kom pe -
ten cje za wo do we pra cow ni ków, ale tak że o in te -
gra cję, or ga ni zo wa nie spo tkań świą tecz nych. Obec -
nie two rzy my „Aka de mię Ma na ge ra”, by roz wi jać
umie jęt no ści, wzmac niać moc ne stro ny pra cow ni -
ków – mó wi Da wid Ku jaw ski, Wi ce pre zes fir my,
i do da je: – nie zmien nie pra cu je my nad ko mu ni ka -
cją we wnętrz ną, bo ona jest mo to rem wie lu po zy -
tyw nych za cho wań i zmian.

W KTC pra cow ni cy mo gą rów nież sko rzy stać
z moż li wo ści wy ku pie nia na pre fe ren cyj nych wa -
run kach do dat ko we go ubez pie cze nia zdro wot ne -
go, co zwłasz cza w okre sie pan de mii oka za ło się
bar dzo po moc ne.

Do bry pra co daw ca, pla ny na przy szłość
– Nie sto imy w miej scu. Po dej mu je my no we wy -

zwa nia, otrzy ma ne wy róż nie nie Li der Spo łecz nej
Od po wie dzial no ści – Do bry Pra co daw ca 2021 po -
ka zu je, że idzie my w do brym kie run ku. Dziś ry nek
pra cy jest pe łen za wi ro wań, zmien nych, róż nych
ocze ki wań. Oba wy są za rów no po stro nie pra cow -

ni ków jak i firm szu ka ją cych osób do swo ich ze -
spo łów, a nie pew ność jest po obu stro nach. Z te go
po wo du pra cu je my nad ko lej ny mi pro jek ta mi po -
pra wia ją cy mi pro ce du rę on bo ar din gu, do ty czą cy -
mi ba dań sa tys fak cji pra cow ni ków, pod no szą cy mi
za an ga żo wa nie w re ali za cję za dań, czy też prze -
ciw dzia ła ją cy mi wy pa le niu za wo do we mu. Tyl ko
wspól nie mo że my po dej mo wać no we ini cja ty wy,
re ali zo wać wiel kie pro jek ty, bu do wać si łę i prze wa -
gę w Ku jaw ski Truck Cen ter – pod su mo wu je Be ata
Zie liń ska, Dy rek tor Per so nal ny fir my.

Oprac. Mag da le na Kli mek

Fir ma, któ ra bu du je re la cje
Ku jaw ski Truck Cen ter Sp. z o. o. (Ro gów ko k. To ru nia) to au to ry zo wa ny de aler i jed no cze śnie ser wis sa mo -
cho dów cię ża ro wych re no mo wa nej mar ki Mer ce des -Benz Truck. Od 12 lat nie zmien ną war to ścią tej fir my
jest bu do wa nie re la cji z klien ta mi, part ne ra mi go spo dar czy mi, a przede wszyst kim z pra cow ni ka mi.

Te xet i na sza pla ne ta
Odzież, któ rą no si my na co dzień, ma ogrom -

ny wpływ za rów no na śro do wi sko na tu ral ne
i na sze zdro wie, jak i wa run ki pra cy lu dzi za -
trud nio nych w prze my śle włó kien ni czym na ca -
łym świe cie. Dla te go pro du cen ci ubrań, któ rzy
na każ dym eta pie ich wy twa rza nia kła dą du ży
na cisk na kwe stie zwią za ne z ochro ną śro do wi -
ska i spo łecz ną od po wie dzial no ścią biz ne su, na -
le żą do rzad ko ści.

Te xet Po land, bę dą cy czę ścią szwedz kie go
kon cer nu New Wa ve Gro up, od lat zwra ca
uwa gę na do dat ko wy, nie zwy kle istot ny aspekt
biz ne su, ja kim jest eko lo gia, na wią zu jąc
przy tym do ty tu łu książ ki Mi ke’a Ber ner sa -
-Lee „The re is No Pla net B”. Kie ru jąc się   tą
war to ścią, fir ma po sta no wi ła wpro wa dzić
do swo jej ofer ty no wą mar kę, mia no wi cie kor -
po ra cyj ną odzież eko lo gicz ną Cot to ver. Skła -
da się ona z aż 14 ko lo ro wych pro duk tów
w pod sta wo wym za kre sie (blu za, po lo, t -shirt,

itd.), wy ko na nych z wy so kiej ja ko ści, pro eko -
lo gicz nych ma te ria łów (ba weł na or ga nicz na,
po lie ster z re cy klin gu).

Eko lo gicz ność mar ki po twier dza ją licz ne pre -
sti żo we cer ty fi ka ty, m.in. GOTS, Fa ir tra de oraz
Nor dic Swan La bel. Sym bo le umiesz czo ne na ety -
kie tach są po wszech nie roz po zna wal ne przez
kon su men tów na ca łym świe cie, dzię ki cze mu
wie dzą oni, że wy bie ra jąc pro duk ty tej mar ki,
zmi ni ma li zu ją swój ne ga tyw ny wpływ na śro -
do wi sko na tu ral ne.

Mar ka Cot to ver to do pie ro po czą tek w stra -
te gii dzia ła nia fir my Te xet Po land, a jej dal szy
kie ru nek opie ra się na kon se kwent nym wdra ża -
niu pro duk tów przy ja znych śro do wi sku. Dla te -
go w naj bliż szym cza sie port fo lio fir my roz sze -
rzy się o ko lek cję mar ki Prin ter Pri me, któ ra jest
wy ko na na z or ga nicz nych i po cho dzą cych z re -
cy klin gu ma te ria łów.

Pa weł Bia łas, Te xet Po land Sp. z o.o.
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