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Obec na na pol skim ryn ku
od bli sko 25 lat fir ma BNP Pa -
ri bas Car dif Pol ska, na le żą ca
do jed nej z naj więk szych mię -
dzy na ro do wych in sty tu cji fi -
nan so wych Gru py BNP Pa ri bas,
w od po wie dzi na zmia ny za cho -
dzą ce ak tu al nie na świe cie,
otwie ra no wą kar tę w swo jej
dzia łal no ści, za rów no w od -
nie sie niu do ofer ty, jak i za rzą -
dza nia wła sną or ga ni za cją, spo -
łecz ną od po wie dzial no ścią
za oto cze nie, w opar ciu o war -
to ści, któ re ma ją po zy tyw ny
wpływ na śro do wi sko. – Na sza
ak tu al na mi sja ma spra wić, aby
ubez pie cze nia by ły jesz cze bar -
dziej do stęp ne i umoż li wia ły
klien tom spo koj ne pla no wa nie
przy szło ści i re ali za cję za mie rzeń.
Trans for ma cja BNP Pa ri bas
Car dif re ali zo wa na jest w opar -
ciu o kom pe ten cje na szych
8 tys. pra cow ni ków na ca łym
świe cie, przy ści słej współ pra cy
z part ne ra mi i klien ta mi – mó wi
Grze�gorz�Jur�czyk, Pre zes Za rzą -
du BNP Pa ri bas Car dif wPol sce.

Nad rzęd nym ce lem fir my jest
two rze nie pro duk tów, któ re ma -
ją przy no sić wy mier ną war tość
klien tom. W opar ciu o ba da nia
ryn ku i do świad cze nia, po wsta -
ją usłu gi za spo ka ja ją ce kon kret -
ne wy ma ga nia w za kre sie lep szej
ochro ny, tak że fi nan so wej.
W tym ce lu BNP Pa ri bas Car dif
Pol ska sta wia na tzw. plat for mi -
za cję usług, któ ra bę dzie uzu peł -
nie niem tra dy cyj nej ofer ty. Ubez -
pie cze nia, w no wo cze snym

stan dar dzie plug&play wraz
zkon fi gu ro wal ny mi in ter fej sa mi,
do sto so wa ne bę dą do spe cy fi ki
no wych roz wią zań. – Zna jo -
mość dy na micz nie zmie nia ją -
cych się po trzeb klien tów jest klu -
czo wa. Obec nie na przy kład
wzra sta za in te re so wa nie ubez pie -
cze niem od utra ty pra cy. Na szą
in ten cją jest kon stru owa nie
po lis w przej rzy stej for mie,
aby klien ci w peł ni ro zu mie li ja -
ki pro dukt ku pu ją i mo gli
mak sy mal nie go wy ko rzy stać.
To klu czo wy ele ment na szej wia -
ry god no ści – pod kre śla pre zes
Grze gorz Jur czyk. 

Dzia ła nia w ob sza rze od po -
wie dzial no ści spo łecz nej BNP
Pa ri bas Car dif w Pol sce wpi su -
ją się w czte ry fi la ry: go spo dar -
ki, miej sca pra cy, spo łe czeń stwa
i śro do wi ska na tu ral ne go. – Ma -
my peł ną świa do mość, że po trze -
ba jest zde cy do wa nych dzia łań
na rzecz ochro ny bio róż no rod -
no ści, wal ki z glo bal nym ocie ple -
niem i re duk cji nie rów no ści
spo łecz nych – pod kre śla Grze -
gorz Jur czyk. Ja ko fir ma ubez pie -
cze nio wa BNP Pa ri bas Car dif
od po wie dzial nie ko re lu je ze spo -
łe czeń stwem i śro do wi skiem
w spo sób zrów no wa żo ny. Osią -
ga to dzię ki swo im pra cow ni -
kom, dla te go sta wia na cią głe po -
sze rza nie i pod no sze nie ich
kom pe ten cji. 

W stan dar dzie są re gu lar ne
ba da nia sa tys fak cji klien tów
i part ne rów. Co dwa la ta re ali -
zo wa ny jest son daż IP SOS do -

ty czą cy opi nii part ne rów nt.
współ pra cy z BNP Pa ri bas
Car dif. Po nad to prze pro wa dza -
ne są ba da nia klien tów przed za -
war ciem ubez pie cze nia, po je go
za ku pie, pod czas kon tak tu z fir -
mą oraz sa tys fak cji z otrzy ma -
ne go od szko do wa nia. Dwa ra -
zy w ro ku prze pro wa dza ne są
rów nież ba da nia za an ga żo wa nia

i sa tys fak cji pra cow ni ków. Na tej
pod sta wie po wsta je plan dzia ła -
nia w ce lu po pra wy w ob sza rach
sła biej oce nio nych. Oprócz te -
go, ist nie je moż li wość cią głe go
zgła sza nia wnio sków, pro po -
zy cji oraz py tań (tak że ano ni mo -
wo), do któ rych za rząd spół ki
od no si się pod czas co mie sięcz -
nych spo tkań z ka drą.

W tym ro ku w BNP Pa ri bas
Car dif Pol ska po wo ła ny zo stał
tak że Rzecz nik Klien ta, któ re -
go ro lą jest wni kli wa i in dy wi -
du al na ana li za wszel kich nie -
stan dar do wych przy pad ków.
Rów no le gle po wo ła no gru pę
Cu sto mer An gels, któ ra na bie -
żą co roz pa tru je spra wy i szu ka
roz wią zań po pra wia ją cych pro -
ce sy i wdra ża zmia ny w spo sób
naj bar dziej do god ny dla klien -
tów. 

BNP Pa ri bas Car dif Pol ska
jest sta łym part ne rem i fun da -
to rem wie lu ak cji cha ry ta tyw -
nych i spo łecz nych, jak zbiór ki
żyw no ści i odzie ży, czy pro mo -
cja ta len tów dzie ci. Fir ma sa ma
rów nież ini cju je licz ne ak cje
kształ tu ją ce po zy tyw ne po sta wy
spo łecz ne, jak Ze ro Wa ste Chal -
len ge, ry wa li za cje spor to we, czy
uczą ce efek tyw ne go go spo da -
ro wa nia żyw no ścią. Ak tyw nie
dzia ła i jest czę ścią pro gra mu
„Ko bie ty zmie nia ją ce BNP Pa -
ri bas” po wo ła ne go przez Bank,
któ re go mi sją jest wspie ra nie
róż no rod no ści w or ga ni za cji.
Po wo ła no też ze spół „Eko Ak -
tyw ni”, zaj mu ją cy się kształ to wa -
niem i pod no sze niem po zio mu
świa do mo ści eko lo gicz nej u pra -
cow ni ków i oto cze nia biz ne so -
we go oraz wdra ża niem eko -
-uspraw nień w fir mie.

BNP Pa ri bas Car dif obec nie
dzia ła w 33 kra jach świa ta, szczy -
ci się wy jąt ko wym mo de lem
biz ne so wym, w myśl ha sła mar -
ki: Ubez�pie�czy�ciel�zmie�nia�ją�ce�-
go�się�świa�ta. Ist nie je na świa to -
wym ryn ku po nad 40 lat,
zaj mu jąc jed ne z naj wyż szych
miejsc w ran kin gach bran żo -
wych w ob sza rze ban cas su ran -
ce. Współ pra cu je głów nie
z ban ka mi, przed się bior stwa mi
le asin go wy mi, fir ma mi fi nan su -
ją cy mi za ku py ra tal ne czy sie cia -
mi ko mór ko wy mi. Od gry wa
istot ną ro lę w ży ciu swo ich
klien tów, za pew nia jąc im
roz wią za nia oszczęd no ścio we
i ochron ne, któ re po zwa la ją im
re ali zo wać swo je ce le, jed no -
cze śnie chro niąc się przed nie -
prze wi dzia ny mi zda rze nia mi.
Sku tecz ność fir my oraz za ufa nie,
ja kie zdo by ła na ryn ku, jest wy -
ni kiem ak tu ali zo wa nia wie dzy
na te mat ocze ki wań klien tów,
ich sty lu ży cia oraz po trzeb,
a tak że umie jęt no ści prze wi dy -
wa nia nad cho dzą cych zmian,
dzię ki cze mu moż li wy jest roz -
wój efek tyw nych pro duk tów.

Ma�ria�Le�żu�cha,�Ja�cek�Ma�jew�ski

No�wy�roz�dział�na pol�skim�ryn�ku�ubez�pie�czeń
W ob li czu dy na micz nie za cho dzą cych zmian w go spo dar ce w ostat nich 2-3 la tach, in sty tu cje fi nan so we, zwłasz cza dzia ła ją ce w sek to rze
ubez pie czeń, mu szą od po wie dzial nie re ago wać na po ja wia ją ce się wy zwa nia i ten den cje. 

To wa rzy stwo Ubez pie czeń na Ży cie Car dif Pol ska S.A.
uho no ro wa ne zo sta ło ty tu ła mi 

Li der Spo łecz nej Od po wie dzial no ści – Do bra Fir ma 2022
i Do bry Pra co daw ca 2022

Grze�gorz�Jur�czyk,�Pre�zes�Za�rzą�du�BNP�Pa�ri�bas�Car�dif�w Pol�sce

Chwi�lo�wa�mo�da�czy�no�wa�rze�-
czy�wi�stość?
Za do wo le ni, speł nie ni pra cow ni -
cy to pod sta wa dzia ła nia firm.
W trud nych cza sach nie wy star -
cza ją już spo tkania in te gra cyj ne,
do stęp do wy da rzeń kul tu ral -
nych czy owo co we czwart ki.
Powy bu chu pan de mii oraz woj -
ny wie le firm po sta no wi ło za dbać
o kon dy cję psy chicz ną swo ich
pra cow ni ków. – Rze czy wi ście
w ostat nich la tach za uwa ża my
du ży wzrost za in te re so wa nia
opie ką psy cho lo gicz no -psy chia -
trycz ną. Zgła sza się do nas wie le
firm, któ re chcą za ofe ro wać swo -
im pra cow ni kom pro fe sjo nal ną
opie kę wDia lo gu – mó wi Mi�chał
Feld�man, le karz psy chia tra, atak -
że CEO przy chod ni psy chia -
trycz no -psy cho lo gicz nych
NZOZ Cen trum Te ra pii Dia log,
w któ rych miesz kań cy War sza -
wy od 15 lat mo gą li czyć na pro -
fe sjo nal ną po moc w 8 pla ców -
kach w sto li cy oraz on -li ne.

– Opie ku je my się już pra cow ni -
ka mi ta kich firm, jak m.in.:
Fa bry ka Mar ke tin gu, DNB
Bank Pol ska, Mi cro stra te gy,
Atos, Fli xBus czy Wol ters Klu -
ver Pol ska. 

Dla�cze�go� war�to� in�we�sto�wać
wzdro�wie�psy�chicz�ne�pra�cow�-
ni�ków?
Pra cow nik bę dą cy w gor szej
kon dy cji psy chicz nej mo że mieć
pro ble my z kon cen tra cją, ze
snem, jest mniej za an ga żo wa ny,
gro zi mu po czu cie bra ku sen su
wy ko ny wa nej pra cy, wy pa le nie
za wo do we, de pre sja. – W tej
chwi li naj waż niej szą po trze bą
wy da je się za dba nie o zdro wie
psy chicz ne pra cow ni ków. To też
po trze ba biz ne so wa. Ka dra wdo -
brej kon dy cji psy chicz nej jest
mniej za gro żo na wy pa le niem,
co mo że prze ło żyć się na po ziom
re ali za cji swo ich co dzien nych
za dań – mó wi Ka�ta�rzy�naCi�cha,
Em ploy er Bran ding, En ga ge -

ment and In no va tions Pro ject
Ma na ger w Wol ters Klu ver Pol -
ska, któ ra współ pra cu je z Dia lo -
giem. Po nad to fir ma, któ ra dba
o swój ze spół jest le piej po strze -
ga na i przy cią ga naj lep szych pra -
cow ni ków na ryn ku.

Zja�kich�roz�wią�zań��naj�chęt�niej
ko�rzy�sta�ją�fir�my?
Przede wszyst kim jest to opie ka
psy cho lo gicz no -psy chia trycz -
na. – W Dia lo gu fir my chęt nie
wy ku pu ją opie kę psy cho lo gów
i psy chia trów. Fir my do ce nia ją,
że nie ma my ogra ni czeń do ty -
czą cych licz by wi zyt u spe cja li -
sty, któ rą mo że wy ko rzy stać je -
den pra cow nik w cią gu ro ku
– mó wi Mag�da�le�naHe�inzl, Bu -
si ness De ve lop ment Ma na ger
w Cen trum Te ra pii Dia log.
Du żą po pu lar no ścią cie szą się
tak że szko le nia i we bi na ry
przy go to wy wa ne przez do -
świad czo nych psy cho lo gów dla
pra cow ni ków. Te ma ty ka jest

do bie ra na in dy wi du al nie do po -
trzeb da nej fir my, naj czę ściej są
to: ra dze nie so bie ze stre sem, re -
lak sa cja, work -li fe ba lan ce, wy -
pa le nie za wo do we.

Pra cow ni cy bar dzo po zy tyw -
nie oce nia ją be ne fi ty wspie ra ją -
ce zdro wie psy chicz ne, w związ -
ku z tym moż na przy pusz czać,
że z cza sem ta kie pro gra my bę -
dą do stęp ne w więk szo ści firm
w Pol sce. Szcze gó ły do ty czą ce
pro gra mów NZOZ Cen trum
Te ra pii Dia log wspie ra ją cych
zdro wie psy chicz ne pra cow ni -
ków na: www.psy chia trzy.war -
sza wa.pl/dla -firm.

Centrum�Terapii�Dialog

Zdro�wie�psy�chicz�ne�pra�cow�ni�ków�na ce�low�ni�ku�firm
Świat zmie nia się na na szych oczach. Wy da rze nia ostat nich mie się cy i lat zna czą co wpły nę ły na kon dy cję psy chicz ną Po la ków.
Dziś aż 70 proc. z nich uwa ża, że fir mo we pro gra my wspie ra ją ce zdro wie psy chicz ne są naj waż niej szym be ne fi tem, ja ki fir ma mo że za ofe ro wać
w tym cza sie. Jak fir my mo gą za dbać o zdro wie psy chicz ne swo ich pra cow ni ków? Czy opła ca się in we sto wać w ko lej ne be ne fi ty?
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Umie�jęt�no�ści�przy�szło�ści�
na�le�ży�kształ�cić�już�dziś�

–�Re�wo�lu�cja�tech�no�lo�gicz�-
na4.0�spo�wo�do�wa�ła,�że�edu�-
ka�cja�sta�nę�ła�przedwy�zwa�-
niem�kształ�ce�nia�przy�szłych
kadr,�tak�by�ucznio�wie�mą�-
drze�i sku�tecz�nie�wy�ko�rzy�-
sta�li�ten�prze�ogrom�ny�po�-
ten�cjał.�Już�dziś�wie�my,�że
mło�dzi�lu�dzie�bę�dą�wnie�od�-
le�głej�przy�szło�ści�pra�co�wać
w za�wo�dach,�któ�re� jesz�cze
nie� ma�ją� swo�jej� na�zwy.
Dla�te�go� nie� wy�star�cza� już
kla�sycz�na�edu�ka�cja.�Na�le�ży
kształ�to�wać� no�we� kom�pe�-
ten�cje,�za�rów�no�una�uczy�cie�-
li,�jak�i uczniów.�Wy�ma�ga�to
nie�ustan�ne�go�do�sko�na�le�nia
no�wo�cze�snych�me�tod�pe�da�-
go�gi�ki. I tu�po�ja�wia�my�się�my
–�mó�wi�Mo�ni�ka�No�wic�ka,
pre�zes� za�rzą�du�Ei� Sys�tem,
po czym�do�da�je:�–�Wszyst�-
kie�roz�wią�za�nia�opra�co�wu�-
je�my�w prak�tycz�nym�dzia�-
ła�niu,� na ba�zie� me�tod
sto�so�wa�nych�w trak�cie�za�jęć
zucznia�mi,�dzię�ki�cze�mu�już
na eta�pie�wdra�ża�nia�no�wej
tech�no�lo�gii�mo�że�my�eli�mi�no�-
wać�po�ja�wia�ją�ce�się�ewen�tu�-
al�ne�błę�dy.�Wspie�ra�my�rów�-
no�le�gle� za�rów�no� uczniów,
jak�ina�uczy�cie�li,�atym�sa�mym
ca�ły�sys�tem�edu�ka�cji�wPol�sce.
Do�star�cza�my� no�wo�cze�sne
roz�wią�za�nia,�arów�no�cze�śnie
szko�li�my�i do�ra�dza�my�w ich
wy�ko�rzy�sty�wa�niu.�An�ga�żu�-

je�my� w tym� za�kre�sie� ca�łą
szko�łę,�dzię�ki cze�mu�ini�cju�-
je�my� skok� tech�no�lo�gicz�ny
oraz� pod�no�si�my� war�tość
edu�ka�cji�i atrak�cyj�ność�dy�-
dak�tycz�ną�pla�ców�ki.
Ja�ko�że�Ei�Sys�tem�sta�no�wi

do�świad�czo�ny�ze�spół�en�tu�-
zja�stów�no�wych�tech�no�lo�gii,
fir�ma� w spo�sób� od�waż�ny
sta�wia�na pio�nier�skie� roz�-
wią�za�nia,�wy�ty�cza�jąc�zu�peł�-
nie�no�we�tren�dy�w za�kre�sie
na�rzę�dzi�wspie�ra�ją�cych�pro�-
ces�edu�ka�cji.�W wy�ni�ku�tej
pa�sji,� z my�ślą� o pol�skich
szko�łach,�po�ja�wi�ła�się�mar�-
ka�Ba�nach3D�dla�dru�ku3D,
któ�rej� na�zwa� na�wią�zu�je
do jed�ne�go�z naj�wy�bit�niej�-
szych�pol�skich�ma�te�ma�ty�-
ków� –� Ste�fa�na� Ba�na�cha.
Dru�ko�wa�nie� prze�strzen�ne
sta�ło�się�głów�ną�osią�dzia�łań
i roz�wo�ju�tej�mar�ki�oraz�ma
ogrom�ne�zna�cze�nie�edu�ka�-
cyj�ne.�
–� Wspo�mnia�na� przez

pa�nią� pre�zes� re�wo�lu�cja
tech�no�lo�gicz�na,�któ�rej�do�-
świad�cza�my� od prze�ło�mu
XX iXXIwie�ku,�przy�nio�sła
wy�zwa�nia�nie�tyl�ko�dla�go�-
spo�dar�ki� i biz�ne�su,� ale
przede�wszyst�kim�dla�edu�-
ka�cji,� już�dziś� roz�wi�ja�ją�cej
na�tu�ral�ne� kom�pe�ten�cje
udzie�ci,�któ�rych�dziad�ko�wie
i ro�dzi�ce� nie� po�sia�da�li.
Kształ�ci�się�uczniów,�któ�rzy
nie�ba�wem� sta�no�wić� bę�dą
ka�dry�w zu�peł�nie� no�wych

pro�fe�sjach,� któ�re� do�pie�ro
po�wsta�ną.� Sto�imy� za�tem
przedwy�zwa�niem,�by�uczyć
dziś�dzie�ci�imło�dzież�tak,�aby
sku�tecz�nie�wy�ko�rzy�sta�li�i roz�-
wi�nę�li�za�rów�no�swo�je�umie�-
jęt�no�ści� i kom�pe�ten�cje,� jak
i nie�po�ha�mo�wa�nie�ro�sną�cy
po�ten�cjał� tech�no�lo�gicz�ny.
Dzi�siej�sza�szko�ła,�wkon�tek�-
ście�me�tod�ipro�gra�mów�na�-
ucza�nia,� mu�si� być� szko�łą

przy�szło�ści�–�za�zna�cza�An�na
Ko�siń�ska,�kie�row�nik�mar�ke�-
tin�gu�Ei�Sys�tem.

No�wo�cze�sna�edu�ka�cja�

Ei�Sys�tem�wy�zna�je�za�sa�dę,
że�wedu�ka�cyj�nym�po�dej�ściu
do ucze�nia�waż�na� jest� nie
tyl�ko� tech�no�lo�gia,� lecz
rów�nież�od�po�wied�nie�na�kie�-
ro�wa�nie�uczniów�w po�szu�-

ki�wa�niu� roz�wią�zań� i kry�-
tycz�nym�my�śle�niu.�Z te�go
wzglę�du�co�raz�czę�ściej�wska�-
zu�je�się�na za�le�ty�na�ucza�nia
we�dług� STE�AM� (z ang.
Scien�ce,�Tech�no�lo�gy,�En�gi�-
ne�ering,�Arts,�Math) −�me�-
to�dy,� któ�ra� łą�czy� ele�men�ty
na�uki,�tech�no�lo�gii,�in�ży�nie�-
rii,�sztu�ki�ima�te�ma�ty�ki.�Wpi�-
su�ją� się� w nią� rów�nież
za�ję�cia� z wy�ko�rzy�sta�niem
dru�ku 3D.� Dzię�ki� te�mu
kształ�ci� się� uczniów� zdol�-
nych� do po�dej�mo�wa�nia
prze�my�śla�ne�go�ry�zy�ka,�chęt�-
nych�do ucze�nia� się�przez
do�świad�cze�nie,�wy�trwa�łych
w roz�wią�zy�wa�niu� pro�ble�-
mów,�skłon�nych�dowspół�-
pra�cy�i dzia�ła�ją�cych�po�przez
pro�ces�twór�czy.�
Ei�Sys�tem�pro�mu�je�wpro�-

wa�dza�nie� do szkół� kom�-
plek�so�wych�roz�wią�zań�tech�-
no�lo�gicz�nych.� Do�star�cza
za�tem�nie�tyl�ko�sprzęt,�lecz
przede�wszyst�kim�kon�cen�-
tru�je�się�nawspar�ciu�pla�có�-
wek�wza�kre�sie�ob�słu�gi�tech�-
nicz�nej� i dy�dak�tycz�nej�bez
ja�kich�kol�wiek� ogra�ni�czeń
cza�so�wych.� –� Tech�no�lo�gię
dru�ku 3D�w na�szej�ofer�cie
trak�tu�je�my�nie�tyl�ko�wka�te�-
go�riach�sprzę�to�wych,�z czym
naj�czę�ściej�ma�my�doczy�nie�-
nia�na ryn�ku,�ale�zwłasz�cza
w kon�tek�ście� użyt�ko�wym,
zbar�dzo�róż�no�rod�nym�prze�-
zna�cze�niem,�np.�wob�sza�rze
zwią�za�nym�z edu�ka�cją�oraz

te�ra�pią� dzie�ci� i mło�dzie�ży
o spe�cjal�nych� po�trze�bach
edu�ka�cyj�nych.� Za�uwa�ży�li�-
śmy,�że�to�wła�śnie�tech�no�lo�-
gia 3D� ak�ty�wi�zu�je� dzie�ci
i umoż�li�wia� wy�rów�na�nie
szans�edu�ka�cyj�nych�–�do�da�-
je�Anna�Ko�siń�ska.
Szko�ły� za�tem� otrzy�ma�ją

nie� tyl�ko� sprzęt� o lek�kiej
i bez�piecz�nej� kon�struk�cji,
lecz�przede�wszyst�kim�kon�-
kret�ną�po�moc�w re�ali�za�cji
za�jęć�z dru�kiem 3D.�Dla�te�-
go� wy�daw�nic�two� opra�co�-
wa�ło�bo�ga�ty�pa�kiet�edu�ka�-
cyj�ny�„Eko�Sys�tem�Ba�nach
3D�”.�Je�den�z je�go�waż�nych
ele�men�tów�sta�no�wi�bi�blio�te�-
ka� kil�ku�set� edu�ka�cyj�nych
mo�de�li 3D,�któ�re�są�go�to�we
dowy�dru�ko�wa�nia�na sprzę�-
cie�mar�ki�Ba�nach3D.�Pro�jek�-
ty�wraz� z ich� in�struk�cja�mi
dru�ko�wa�nia�zna�leźć�moż�na
na stro�nie� ba�na�ch3d.pl.
Ba�za� mo�de�li� po�więk�sza�na
jest�rów�nież�o au�tor�skie�po�-
my�sły�na�uczy�cie�li�i uczniów,
któ�rzy�pra�cu�ją�zdru�kar�ką�tej
mar�ki.�Ogra�ni�cze�niem�by�wa
tu� wy�łącz�nie� wy�obraź�nia.
W„Eko�Sys�te�mie�Ba�nach�3D”
użyt�kow�ni�cy��–�za�rów�no�na�-
uczy�cie�le,� jak� i ucznio�wie
−� znaj�dą� jed�nak� znacz�nie
wię�cej�prak�tycz�nych� tre�ści,
jak�np.�cie�ka�we�sce�na�riu�sze
za�jęć�z dru�kiem3D�i po�my�-
sły�na ich�re�ali�za�cję�wkil�ku�-
na�stu� ob�sza�rach� edu�ka�cyj�-
nych.�Otrzy�ma�ją�też�do�stęp

Tech�nik�dru�ku 3D
–�za�wód�przy�szło�ści
czy�hob�by�in�ży�nie�rów?�
Jak�tech�no�lo�gia�zmie�nia�kom�pe�ten�cje�i an�ga�żu�je�uczniów?
No�we�tech�no�lo�gie�wpły�wa�ją�na na�sze�ży�cie.�Współ�cze�sny�świat�pe�łen�jest�na�rzę�dzi�oraz�usług,�któ�re�jesz�cze�kil�ka�-
na�ście�lat�te�mu�moż�na�by�ło�zna�leźć�je�dy�nie�na kar�tach�po�wie�ści�fan�ta�stycz�no�-na�uko�wych.�Kom�pu�te�ry
oso�bi�ste,�ta�ble�ty,�czyt�ni�ki�e�-bo�oków,�smart�fo�ny,�dro�ny,�dru�kar�ki�i ska�ne�ry 3D,�sze�ro�ko�pa�smo�wy�in�ter�net
−�to�na�rzę�dzia�oraz�usłu�gi,�któ�re�z po�wo�dze�niem�wy�ko�rzy�stu�je�się�w szkol�nic�twie�na wszyst�kich�eta�pach�na�ucza�nia.

No�wo�cze�sne�na�ucza�nie�sta�ło�się�w Pol�sce�fak�tem,�obok�któ�re�go�nie�moż�na�przejść�obo�jęt�nie.�Pla�ców�ki�oświa�to�we
od�waż�nie�wkra�cza�ją�w świat�przy�szło�ści,�wy�ko�rzy�stu�jąc�w edu�ka�cji�za�awan�so�wa�ny�tech�no�lo�gicz�nie�sprzęt
oraz�in�no�wa�cyj�ne�me�to�dy�na�ucza�nia.�Dla�wie�lu�na�uczy�cie�li�i pe�da�go�gów�prze�wod�ni�kiem�po tym�nie�ła�twym,
ale�fa�scy�nu�ją�cym�uni�wer�sum�no�wych�tech�no�lo�gii�jest�już�od trzy�na�stu�lat�wy�daw�nic�two�edu�ka�cyj�ne
Ei�Sys�tem Sp.�z o.o.�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�i go�dła
Naj�wyż�sza�Ja�kość�Qu�ali�ty�In�ter�na�tio�nal 2022.

Mo�ni�ka�No�wic�ka,�pre�zes�za�rzą�du�Ei�Sys�tem Sp.�z o.o.
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dowy jąt ko wych we bi na riów,
prak tycz nych fil mów in -
struk ta żo wych czy kur sów
on li ne z mo de lo wa nia prze -
strzen ne go. Do współ pra cy
przy two rze niu te go kom -
plek so we go i in no wa cyj ne -
go sys te mu edu ka cyj ne go
za pro szo no naj lep szych
w Pol sce en tu zja stów dru -
ku 3D. Am ba sa do ra mi mar -
ki są na uczy cie le -prak ty cy, m
in.: Łu kasz Gie rek, Ja cek
Ka wa łek, An na Skrzyp czak -
-Gniot, Edy ta Bo ro wicz -
-Czu chry ta czy Ar tur Tut ka. 

Druk prze strzen ny, zna -
ny już od lat 80. ub. wie ku,
po cząt ko wo był bar dzo
dro gą tech no lo gią. Do pie ro
w ostat nich dwóch de ka -
dach zy skał na po pu lar no ści
i za czął być wy ko rzy sty wa ny
co raz po wszech niej. Ak tu al -
nie pro ces two rze nia fi zycz -
nych, trój wy mia ro wych
obiek tów jest pro sty w re ali -
za cji i du żo tań szy. 

Wzo rem wszyst kich in -
nych tech no lo gii cy fro wych,
któ re w swo ich po cząt ko -

wych fa zach by ły w za się gu
tyl ko du żych kor po ra cji
i ośrod ków na uko wych,
uzu peł nie nie wy po sa że nia
szkół pod sta wo wych w dru -
kar ki 3D oka za ło się kwe stią
cza su. Sta ło się to moż li we
dzię ki fi nan so wa niu w ra -
mach rzą do we go pro gra mu
„La bo ra to ria przy szło ści”.

Wy dru kuj so bie
szkie let ste go zau ra

Roz wią za nia edu ka cyj ne
za pro po no wa ne przez Ei
Sys tem po zwa la ją na na ukę
na po zio mie em pi rycz nym,
pod czas któ rej uczeń ma
moż li wość fi zycz ne go kon -
tak tu z po szcze gól ny mi,
trój wy mia ro wy mi ob ra za mi
ilu stru ją cy mi treść, a tak że
na tych mia sto wy mi efek ta mi
wła snej pra cy, co jest o wie -
le bar dziej roz wi ja ją ce od
na uki wy łącz nie na pod sta -
wie tre ści pod ręcz ni ko wej.
Druk 3D do sko na le roz wi -

ja umie jęt ność my śle nia
prze strzen ne go, co prze kła -
da się na więk sze za an ga żo -
wa nie w za ję cia i ła twiej sze
przy swa ja nie wie dzy. Po -
mysł wy ko rzy sta nia dru -
ku 3D w na ucza niu tak bar -
dzo zy sku je na po pu lar no ści,
że jest jed nym z ele men tów
rzą do we go pro gra mu dla
edu ka cji „La bo ra to ria Przy -
szło ści” – pod kre śla An na
Ko siń ska.

Swe go ro dza ju wstę pem
do przy go dy z dru kiem
prze strzen nym mo że być
cie ka wa in no wa cja, któ rą
z po wo dze niem ofe ru je pla -
ców kom edu ka cyj nym Ei
Sys tem. Mo wa o dłu go pi -
sach 3D, któ re zmie nia ją
pła skie obiek ty w trój wy -
mia ro we mo de le. Dłu go pi -
sy są ła twe w ob słu dze, prze -
zna czo ne do sa mo dziel ne go
uży cia przez uczniów nakaż -
dej lek cji inaza ję ciach do dat -
ko wych, a obiek ty po wsta ją
już po kil ku mi nu tach.
– W na szych dłu go pi sach
Ba nach 3D ucznio wie się

wręcz za ko cha li, ana uczy cie -
le są pod wiel kim wra że -
niem tej tech no lo gii, któ ra
prze no si edu ka cję i te ra pię
o kil ka po zio mów wy żej.
Zu peł nie jak w zna nej kre -
sków ce „Za cza ro wa ny ołó -
wek” nasz dłu go pis w szyb -
ki i pro sty spo sób zmie nia
ręcz ne ry sun ki w prze strzen -
ne obiek ty. Jest ła twy w ob -
słu dze, nie sta no wi żad nej
ba rie ry tech no lo gicz nej,
a dzie ci nie ma ją naj mniej -
szych obaw przed je go uży -
wa niem. Po słu gi wa nie się
nim jest bar dzo in tu icyj ne,
więc dłu go pis świet nie na da -
je się do sa mo dziel ne go
sto so wa nia przez uczniów
pod czas do wol nych za jęć
dy dak tycz nych. Ćwi czy
spraw ność ma nu al ną i wy -
zwa la po zy tyw ne emo cje,
któ re wspo ma ga ją pro ces
ucze nia. Dzię ki na tych mia -
sto wym efek tom pra cy
dziec ko do świad cza po czu -
cia spraw stwa, kształ ci pre -

cy zję oraz do kład ność,
roz wi ja wy obraź nię prze -
strzen ną i ar ty stycz ną, a tak -
że kre atyw ność, uczy się

pla no wa nia oraz or ga ni za -
cji dzia łań, zy sku je mo ty wa -
cję do re ali za cji wła snych
po my słów, a to wszyst ko

wpły wa po zy tyw nie na za -
an ga żo wa nie ca łej kla -
sy – wy mie nia za le ty dłu go -
pi su 3D Mo ni ka No wic ka. 

W każ dej wdra ża nej tech -
no lo gii Ei Sys tem kła dzie
szcze gól ny na cisk na funk -
cjo nal ność swo ich urzą -

dzeń, ro zu mia ną bar dzo
sze ro ko, stąd np. w dłu go -
pi sach 3D sto su je się
do dru ku ten sam ma te riał
co w dru kach kla sycz nych.
Dzię ki uży ciu si li ko no wych
na kła dek, „ry so wać” mo -
gą na wet przed szko la ki. In -
no wa cyj nym roz wią za niem,
wpro wa dzo nym przez wy -
daw nic two, jest moż li wość
ła do wa nia dłu go pi su 3D
przez po wer bank. W związ -
ku z tym urzą dze nie nie
mu si być pod łą czo ne
do gniazd ka, przez co jest
bar dziej funk cjo nal ne, a ko -
rzy sta nie z nie go przez
uczniów ca łej kla sy sta je
się ła twiej sze. Po wer bank
to je den z ele men tów szkol -
ne go ze sta wu dłu go pi sów
3D Ba nach.

– Szko ła te raź niej szo ści
jest rów no cze śnie szko łą
przy szło ści. Nie uciek nie
się od no wo cze snych tech -
no lo gii za rów no w niej, jak
i w ży ciu co dzien nym. Mo -
że my tyl ko spra wić, aby

sta ły się one dla każ de go do -
stęp ne, pro ste i po moc ne.
Wszyst kie po dej mo wa ne
przez Ei Sys tem dzia ła nia
wpi su ją się w sze ro ki kon -
tekst na szej mi sji, któ rą jest
po sia da nie re al ne go wpły -
wu na roz wój pol skiej szko -
ły, pla có wek te ra peu tycz -
nych, a tym sa mym
na by wa nie no wych umie jęt -
no ści i roz wój ta len tów
u dzie ci z ko lej nych po ko -
leń, tak by śmy ja ko spo łe -
czeń stwo by li co raz le piej
przy go to wa ni na po ja wia ją -
ce się wy zwa nia, któ re sta -
wia przed na mi świat,
i na no we tech no lo gie. Z te -
go też wy ni ka m.in. nasz
pro jekt skie ro wa ny do Mi -
ni ster stwa Edu ka cji i Na uki
w za kre sie or ga ni za cji no -
we go kie run ku kształ ce nia
w za wo dzie, ja kim jest tech -
nik dru ku 3D – pod su mo -
wu je pre zes Mo ni ka No -
wic ka.

Zu zan na Pa weł czyk,
Ja cek Ma jew ski

Laboratorium druku 3D w sali informatycznej

Zajęcia z drukiem 3D w szkole podstawowej

Zajęcia z druku 3D w szkole ponadpodstawowej
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W bran ży na uk che micz nych
czo ło wym part ne rem w na szym
kra ju w tym za kre sie jest przed -
się bior stwo WIT KO (Łódź). Jest
w stu pro cen tach pol ską fir mą ro -
dzin ną, któ ra po wsta ła po nad
30 lat te mu z pa sji do ba dań
i od kryć, a tak że je dy nym ro dzi -
mym udzia łow cem mię dzy na ro -
do wej Gru py LLG -Lab Lo gi stic
(od 2004 r.). Spe cja li zu je się
w opra co wy wa niu i do star cza niu
kom plek so wych i in no wa cyj nych
roz wią zań dla la bo ra to riów. Zaj -
mu je w tym seg men cie wio dą cą
po zy cję w Pol sce, bę dąc spraw -
dzo nym ko ope ran tem na ukow -
ców ipro du cen tów wdzie dzi nach
za awan so wa nych tech no lo gii,
bio tech no lo gii, far ma cji, me dy cy -
ny czy la bo ra to riów rzą do wych. 

Wraz z po cząt kiem prze mia -
ny ustro jo wej w Pol sce w 1989 r.,
che mik Sła wo mir Wit kow ski

po sta no wił po łą czyć pa sję do tej
dzie dzi ny z moż li wo ścią pro wa -
dze nia biz ne su. Pol skie la bo ra to -
ria dys po no wa ły prze sta rza ły mi
tech no lo gia mi, bra ko wa ło sprzę -
tu i od czyn ni ków. Na wią zał więc
współ pra cę z ame ry kań skim pro -
du cen tem (J.T. Ba ker) uzy sku jąc
wy łącz ność na dys try bu cję w Pol -
sce. WIT KO do dziś jest przed -
sta wi cie lem tej fir my, ale w port -
fo lio znaj du je się po nad mi lion
pro duk tów od kil ku set in nych
świa to wych pro du cen tów, w tym
bar dzo kon ku ren cyj ne od czyn ni -
ki wła snej mar ki Chem so lve®.
Fir ma po sia da swo je ma ga zy ny
dys try bu cji w Ło dzi oraz w Mec -
ken he im w Niem czech. 

Pra cow ni cy WIT KO (dziś jest
to ok. 50 osób, w tym kil ka z ty -
tu łem dok to ra) od pod staw uczy li
się no wo cze snych me tod ba daw -
czych czy spo so bów prze cho -

wy wa nia sub stan cji che micz -
nych. I to był pierw szy mo ment,
kie dy fir ma wy prze dzi ła obo -
wią zu ją ce prze pi sy, wdra ża jąc
unij ne nor my wie le lat przed tym,
kie dy Pol ska za czę ła re ali zo wać
dy rek ty wy w okre sie przed ak ce -
syj nym i po wstą pie niu do UE. 

– Moc no wie rzy my w fa scy nu -
ją cą si łę in no wa cji i na uki za rów -
no w sto sun ku do roz wo ju
czło wie ka, jak i ochro nie nia śro -
do wi ska. Pro wa dzi my po li ty kę
neu tral no ści kli ma tycz nej i po -
ma ga my fir mom i in sty tu cjom
sta le po pra wiać zrów no wa żo ny
cha rak ter ba dań na uko wych po -
przez zrów no wa żo ne, in no wa cyj -
ne roz wią za nia, orę dow nic two
i edu ka cję na rzecz „zie lo nych la -
bo ra to riów”. Zgod nie z na szą
stra te gią od po wie dzial ne go biz -
ne su, an ga żu je my się w licz ne ini -
cja ty wy spo łecz ne, ma ją ce na

ce lu wspar cie osób po trze bu ją -
cych, roz wój kre atyw no ści i ta len -
tów dzie ci – mó wi Mał go rza ta 
Wit kow ska, któ ra wraz z mę żem
Sła wo mi rem trzy ma ster przed -
się bior stwa.

WIT KO mak sy mal nie do pa so -
wu je roz wią za nia do po trzeb za -
rów no funk cjo nu ją cych pla có -
wek na uko wych, jak i tych
pla no wa nych. Pro jek to wa nie ibu -
do wa la bo ra to riów wraz ze wszel -
ki mi in sta la cja mi i wy koń cze -
niem wnętrz, obej mu je apa ra tu rę
na uko wą, sprzęt i ak ce so ria, spe -
cja li stycz ne me ble, ma te ria ły zu -
ży wal ne, zgod nie zobo wią zu ją cy -
mi spe cy fi ka cja mi i kon cep cją
funk cjo nal ną. WIT KO za pew nia
rów nież au to ry zo wa ny ser wis
urzą dzeń wraz z ka li bra cja mi
i wzor co wa niem.

Jo an na Chru stek

Z pa sji do na uki 
Pol skie la bo ra to ria i in sty tu cje ba daw cze do go ni ły świat w za kre sie sto so wa nych roz wią zań,
sa me nie jed no krot nie prze cie ra jąc szla ki w wie lu dzie dzi nach. Oczy wi ście pro ble mów
nie bra ku je, ale ten wy ścig trwa, dzię ki cze mu do świad cza my naj bar dziej dy na micz ne go sko ku
tech no lo gicz ne go w dzie jach ludz ko ści. Aby jed nak pol ska na uka nie od da wa ła po la,
mu si współ pra co wać ze spraw dzo ny mi i wia ry god ny mi do staw ca mi wy so kiej ja ko ści tech no lo gii. 

Przed się bior stwo WIT KO za wdro żo ny Zin te gro wa ny Sys tem
Za rzą dza nia Ja ko ścią wraz z wy ma ga nia mi NA TO w za kre sie pro jek to wa nia,

prac roz wo jo wych i pro duk cji, zo sta ło no mi no wa ne do ty tu łu
Naj wyż sza Ja kość Qu ali ty In ter na tio nal 2022.

W cen trum trans for ma cji każ -
dej bran ży znaj du ją się da ne,
a fir ma Sy no lo gy od gry wa w tej
ma te rii nie zwy kle waż ną ro lę.
Na sza mi sja po le ga przede
wszyst kim naza rzą dza niu świa -
to wy mi da ny mi i ich ochro nie.
Fir ma Sy no lo gy umoż li wia
przed się bior stwom oraz użyt -
kow ni kom koń co wym za rzą -
dza nie da ny mi oraz ich za bez -
pie cza nie i ochro nę, bez
wzglę du na to, czy do stęp
do nich jest uzy ski wa ny przez
na pęd flash, dysk lub ar chi tek -
tu ry wie loch mu ro we.

Fir mie Sy no lo gy za ufa ły naj -
więk sze umy sły bran ży IT,

prze pro wa dza jąc już po nad
6 mi lio nów in sta la cji. Je ste -
śmy od da ni trans for ma cji za -
rzą dza nia da ny mi i sku pia my
się na do star cze niu na szym
użyt kow ni kom naj wyż szej kla -
sy roz wią zań, czy niąc je ele -
ganc ki mi, pro sty mi w uży ciu,
bez piecz ny mi i nie za wod ny mi.
Je ste śmy dum ni z sze ro kie go
wa chla rza roz wią zań opar tych
na wio dą cych in no wa cjach
i nie za wod no ści spraw dzo nej
w prak ty ce.

Synology Dobrą
Marką 2022!
Ogromnie się cieszymy i dziękujemy
konsumentom za zaufanie. To dla nas
oczywiście wielki zaszczyt, ale także
zobowiązanie do utrzymania jakości
i zadowolenia klientów. Staramy się słuchać
naszych odbiorców i na podstawie ich sugestii
ulepszać nasze produkty i usługi.
Bezpieczeństwo danych to główny filar stojący
u podstaw naszego działania. Cieszymy się
dużym zaufaniem wśród klientów, a Ci którzy
wybrali naszą markę, zostają z nią już na lata.

Sport od gry wa bar dzo waż ną ro lę
wży ciu spo łecz nym mia sta, adzię -
ki wspar ciu lo kal nych władz, re -
pre zen tan ci ko lej nych dys cy plin,
mo gą re ali zo wać swo je pa sje, jed -
no cze śnie za chę ca jąc dote go in -

nych. W mie ście pro wa dzo ne są
tre nin gi m.in. pił ki ręcz nej, noż -
nej, pły wa nia, sa mo obro ny, kick -
bo xin gu, ju do, gim na sty ki ar ty -
stycz nej, aodnie daw na po wró ci ła
po prze rwie siat ków ka. Dzia ła ją
tu uty tu ło wa ne klu by spor to we,
m.in. MKS Vic to ria Świe bo dzi -
ce (szczy pior ni ści), Klub Spor to -
wy Re kin, tria th lo ni ści i ko la rze
GVT BMC 3SOFT.

Wła dze mia sta do kła da ją
wszel kich sta rań, aby pro mo wać

sport i wy da rze nia z nim zwią -
za ne, za rów no w for mie fi nan -
so wej, jak ipo za fi nan so wej. Naj -
wyż sza pu la do ta cji bu dże to wych
prze zna cza na jest od daw na
na wspie ra nie i upo wszech nia -
nie kul tu ry fi zycz nej i spor tu. 

W Świe bo dzi cach od by wa
się wie le im prez o ran dze lo kal -
nej, re gio nal nej, kra jo wej i mię -
dzy na ro do wej: tur nie je, mi -
strzo stwa, grand prix, olim pia dy,
spar ta kia dy, za wo dy. Stąd po -
cho dzi wie lu uty tu ło wa nych
spor tow ców, m.in. mistrz Pol -
ski w kul tu ry sty ce kla sycz nej
Szy mon Król, mistrz Pol ski
w tań cach stan dar do wych Mi -
chał Drab, mistrz Eu ro py i świa -
ta w wy ci ska niu sztan gi le żąc
Bar tło miej Ro go ziń ski, wie lo -
krot ny me da li sta oraz mistrz
świa ta fe de ra cji ISKA i WA KO
Ma riusz Cie śliń ski. Uro dził się
tu rów nież mistrz świa ta i Eu ro -
py, brą zo wy me da li sta olim pij -
ski, lek ko atle ta Pa weł Faj dek. 

To dzię ki ta kim wzo rom oraz
ak tyw nej pro mo cji spor tu ro śnie
licz ba mło dych lu dzi, któ rzy
roz wi ja ją w so bie pa sję i mi łość
do ak tyw ne go spę dza nia cza su
wol ne go, a tym sa mym no we
po ko le nie mi strzów. 

PKJ

Mi strzow skie
Świe bo dzi ce
Świe bo dzi ce (woj. dol no ślą skie) zna ne są nie tyl ko
z cie ka wej hi sto rii, czy atrak cyj ne go po ło że nia
u pod nó ży Zam ku Książ. W mie ście li czą cym
nie speł na 23 tys. miesz kań ców, pręż nie dzia ła
kil ka dzie siąt or ga ni za cji po za rzą do wych.
Wśród nich zde cy do wa ny prym wio dą
sto wa rzy sze nia o pro fi lu spor to wym. 

Pa�weł� Ozga,� Bur�mistrz� Świe�bo�-
dzic�(z le�wej)�i Mi�chał�Drab,�świe�-
bo�dzi�cza�nin,�mistrz�Pol�ski�w tań�-
cach�stan�dar�do�wych.

Już w pierw sze dni od otrzy ma -
nia peł no moc nic twa wła sno ści
w bu dyn ku po ja wi ła się gru pa
spe cja li stów od po wie dzial na
za mon taż i kon fi gu ra cję sprzę -
tów in for ma tycz nych oraz sta -

no wisk pra cy. Po upły wie nie -
speł na ty go dnia w biu rach
po ja wi li się pierw si pra cow ni cy
fir my Ve le co. Trze ba przy znać,
że za ło ga fir my w pro fe sjo nal ny
spo sób po ra dzi ła so bie zwy zwa -
nia mi, któ re po wsta ły pod czas
prze pro wadz ki. Nie dzi wi nas
za chwyt naich twa rzach pod czas
pierw szej wi zy ty wno wym miej -
scu pra cy. Bu dy nek bo wiem
jest luk su so wo wy po sa żo ny, za -
pew nia jąc wy so ki stan dard
i kom fort pra cy. Nie za po mnia -
no przy tym o bez pie czeń stwie,
a mia no wi cie o mo ni to rin gu
bu dyn ku i ota cza ją ce go go te re -
nu. Kom pleks za opa trzo ny jest
wwszel kie moż li we za bez pie cze -
nia prze ciw po ża ro we oraz speł -

nia wszyst kie eu ro pej skie nor my
BHP.

Co praw da przed obiek tem
wciąż wi docz ne są pra ce zwią -
za ne z za go spo da ro wa niem
grun tów, stwo rze niem miejsc

par kin go wych i ge ne ral nym
wy koń cze niem wi zu al nym te -
re nu, ale to nie prze szka dza
w or ga ni zo wa niu prac li nii
mon ta żo wych, któ re naj now sze
par tie po jaz dów skła da ją już
w no wym oto cze niu.

Aby zo ba czyć pe łen roz wój
fir my, trze ba zaj rzeć w głąb jej
struk tu ry, gdzie rów nież na stę -
pu ją zna czą ce zmia ny. Ve le co
po sze rza ry nek swo ich dzia -
łań i otwie ra się na no we kra je.
Po jaz dy tej mar ki po ja wi ły się
bo wiem na ryn ku szwedz kim
oraz ho len der skim. 

Przełomowy czas
w Veleco
14.06.2022 r. to oficjalny dzień odbioru
nowej siedziby firmy, mieszczącej się
przy ul. Bernarda Ludwika Hantkego 7
w Częstochowie.
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Stan da ry za cja pro ce sów we -
wnętrz nych oraz pod no sze nie
kwa li fi ka cji per so ne lu gwa ran tu -
ją fir mie sta tus rze tel ne go pra co -
daw cy i part ne ra han dlo we -
go. – Pod sta wą na szej fir my są
lu dzie – ich za an ga żo wa nie, do -
świad cze nie i umie jęt no ści. Nie -
ustan ny roz wój po ma ga nam do -

sto so wać się do ro sną cych
wy ma gań ryn ku – mó wi Iza be la
Krze szew ska -Ry kow ska, Dy rek -
tor ds. Za so bów Ludz kich. 

Jed nym z pro jek tów, któ ry
AN WIS uru cho mił w tym ro ku,
jest pro gram „High Po ten tial”,
któ ry ma na ce lu roz wój kom pe -
ten cji pra cow ni ków napo zio mie
in dy wi du al nym, ze spo ło wym
i stra te gicz nym oraz bu do wa nie
pla nu suk ce sji, ado dat ko wo, wy -
pra co wa nie roz wią za nia uspraw -
nia ją ce go pra cę wwy bra nym ob -
sza rze or ga ni za cji. Ad re sa tem

ini cja ty wy są oso by zpo ten cja łem
do roz wo ju, am bit ne, ma ją ce
okre ślo ne ce le wła sne go roz wo ju
i chcą ce kształ to wać swo ją ka rie -
rę za wo do wą wAN WIS. Wtrak -
cie pro gra mu uczest ni cy roz wi -
ja ją kom pe ten cje mięk kie,
po głę bia ją wie dzę iumie jęt no ści,
po przez udział w warsz ta tach,

kon takt z eks per ta mi
i wy mia nę do świad czeń
zko le żan ka mi iko le ga mi
zfir my. Wy so ki po ten cjał
oraz na by te no we umie -
jęt no ści, są waż ne naścież -
ce eks perc kiej i moż li we
dowy ko rzy sta nia nawie -
lu klu czo wych sta no wi -
skach wfir mie. Naza koń -

cze nie pro gra mu dla pra cow ni ków
zo sta nie opra co wa ny in dy wi du al -
ny plan roz wo ju. 

Oso by za an ga żo wa ne w po -
więk sza nie wła snych kom pe ten -
cji i umie jęt no ści są dla AN WIS
fun da men tem funk cjo no wa nia
oraz źró dłem in no wa cyj no ści
i kre atyw nych roz wią zań.

Oprac. M.K.

Pra�cow�nik
za�an�ga�żo�wa�ny
AN WIS Sp. z o. o. na le ży do świa to we go li de ra
w seg men cie in no wa cyj nych tech nik osło no wych
– Gru py WA RE MA. Fir ma ist nie je na ryn ku
od 1979 r. Wy so ka po zy cja mar ki na ryn ku jest
wy pad ko wą kil ku czyn ni ków: kom po nen tów
uży wa nych do pro duk cji osłon okien nych, ja ko ści
ofe ro wa nych pro duk tów, a przede wszyst kim
kom pe ten cji pra cow ni ków.

Na si pra cow ni cy przy go dę on bo -
ar din go wą za czy na ją od kon -
tak tu ze swo im opie ku nem HR,
któ ry prze ka zu je in for ma cje
o ter mi nie roz po czę cia pra cy
wraz z agen dą naj bliż szych szko -
leń ada pta cyj nych. Rów no le gle,
no wo za trud nie ni otrzy mu ją do -
stęp do plat for my wdro że nio wej
(Star tuj z BGK), któ ra w for mie
gry prze glą dar ko wej po zwa la
za po znać się z hi sto rią i dzia łal -
no ścią ban ku oraz ogól ny mi in -
for ma cja mi o be ne fi tach. 

Pierw sze go dnia w biu rze no -
wi pra cow ni cy po zna ją swo je go
prze ło żo ne go i ze spół, otrzy mu -
ją lap to pa wraz z We lco me Pac -
kiem (na zdję ciu) oraz prze cho -
dzą szko le nie BHP. Me ne dżer
wy zna cza tak że opie ku na, któ ry
bę dzie słu żył wspar ciem dla no -
wej ko le żan ki/ko le gi przez pierw -
sze mie sią ce pra cy.

Ko lej ne dwa dni spo ty ka my się
na szko le niach sta cjo nar nych.
Na si pre le gen ci zogrom ną pie czo -
ło wi to ścią usta la ją pro gram swo -
ich spo tkań tak, aby zdo by ta wie -
dza by ła ła two przy swa jal na
i prak tycz na. Pod czas spo tkań
pro wa dzą cy opo wia da ją szcze gó -
ło wo ostra te gii, wspar ciu HR, be -
ne fi tach i pro gra mach roz wo jo -
wych, wo lon ta ria tach. Pra cow ni cy
zo sta ją za zna ja mia ni rów nież
z te ma tem ochro ny da nych oso -

bo wych, bez pie czeń stwa IT czy
sza cun ku w miej scu pra cy.
Wszyst ko to oczy wi ście zprze rwą
na wspól ny lunch.

Po ukoń czo nych szko le niach
no wi pra cow ni cy ma ją na dal
do stęp do plat for my on bo ar din -
go wej, na któ rej po ja wi ły się
no we za da nia do ty czą ce obo -
wiąz ko wych szko leń e -le ar nin -
go wych, a tak że pod su mo wa nie
do tych cza so wych warsz ta tów.

Ja kość na sze go wdro że nia
re gu lar nie ba da my. Na ten mo -
ment 94 proc. na szych no wo za -
trud nio nych po twier dza, że jest
ono pro ste i przy jem ne. Ale za -
chę cam, aby prze ko nać się o tym
oso bi ście! 

Jo an na Skna daj,
Spe cja li sta ds. Re kru ta cji

i Em ploy er Bran din gu

Wi�taj�w BGK!
Do bre wra że nie ro bi się tyl ko raz, ale w Ban ku
Go spo dar stwa Kra jo we go wie my, jak waż ne jest
je go pod trzy ma nie. Zda jąc so bie spra wę z te go,
że zmia na pra co daw cy wią że się z ku mu la cją
no wych in for ma cji, wie dzy i twa rzy, zwra ca my
szcze gól ną uwa gę na wdro że nie (on bo ar ding)
na szych ko le gów i ko le ża nek w tych pierw szych
dniach pra cy.

Ogrom ny, bez ma ła już glo bal -
ny suk ces spół ki, nie był by moż -
li wy bez od po wied nich za so bów
per so nal nych. Pre zes Pro na ru
Ser giusz Mar ty niuk przy nie mal
każ dej oka zji pod kre śla, że fa bry -
ki bez od po wied nich lu dzi są co
naj wy żej war te ty le, ile ma kie ty.
Fir ma do kła da więc wszel kich
sta rań, aby przy cią gać naj bar -
dziej war to ścio wych spe cja li -
stów róż nych dzie dzin i roz wi -
jać kom pe ten cje u osób już
za trud nio nych. Ro sną na kła dy
na szko le nia, po sił ki pra cow ni -
cze są do fi nan so wy wa ne, a oso -
bom z dal szych czę ści kra ju
spół ka udo stęp nia służ bo we
miesz ka nia. Wszy scy ma ją też
zniż ki w dzia ła ją cej przy fir mie
szko le la ta nia, gdzie mo gą zdo -
być li cen cję pi lo ta szy bow co we -
go i sa mo lo tów ul tra lek kich.

Bli skie są siedz two Pusz czy
Bia ło wie skiej, cha rak te ry stycz -
na dla Pod la sia tro ska o dzie dzic -
two przy rod ni cze wraz z po zy -
cją li de ra pol skie go re cy klin gu,
sto ją u pod staw szcze gól nej dba -
ło ści spół ki o śro do wi sko. Fir ma
suk ce syw nie zmniej sza swój ślad
wę glo wy, co po twier dza ją sto -
sow ne cer ty fi ka ty, a po nad 95
proc. wy twa rza nych przez nią
od pa dów jest pod da wa ne re cy -
klin go wi. Do te go in ten syw nie
edu ku je w tym za kre sie swo ich
pra cow ni ków oraz wspie ra
w zbiór ce od pa dów lo kal ne in -
sty tu cje w myśl wspól nej tro ski

o za cho wa nie uni kal nych wa lo -
rów przy rod ni czych Pod la sia
dla przy szłych po ko leń.

To wła śnie w sze ściu miej sco -
wo ściach te go re gio nu znaj du -
ją się wszyst kie fa bry ki fir my,
z cze go trzy w Na rwi, gdzie
umiej sco wio na jest rów nież jej
cen tra la. Łącz nie prze twa rza się
w nich po nad 10 000 ton sta li
mie sięcz nie. Pro du ko wa ne tam
ma szy ny wspie ra ją co dzien ną
pra cę rol ni ków, przed się biorstw
ko mu nal nych oraz bran żę od pa -

do wą na każ dym z za miesz ka -
łych kon ty nen tów. Bu do wa -
na od po nad trzech de kad,
do dziś opar ta na wy łącz nie
pol skim ka pi ta le mar ka, sta ła się
rów nież sy no ni mem ja ko ści
i sta bil no ści wśród do staw ców
kom po nen tów. Pro fi le bur to we,
ele men ty pneu ma ty ki i hy drau -
li ki, osie i ukła dy jezd ne oraz
ko ła tar czo we Pro na ru są mon -
to wa ne w ma szy nach naj więk -
szych świa to wych kon cer nów.
W dzie dzi nie pro duk cji felg

do ma szyn wol no bież nych, się -
ga ją cej mi lio na sztuk rocz nie,
spół ka jest obec nie świa to wym
wi ce li de rem.

Na zwa fir my jest nie ro ze -
rwal nie zwią za na z miej scem jej
za ło że nia. „Pro” – ozna cza pro -
duk cję, a „Nar” – Na rew, gdzie
mie ści się głów na sie dzi ba spół -
ki. W Pol sce ko ja rzo na jest
przede wszyst kim z przy cze pa -
mi, po zo sta jąc nie kwe stio no -
wa nym li de rem ryn ku od kil ku -
na stu lat. Port fo lio tych ma szyn

li czy dziś po nad 130 mo de li.
Co naj mniej tak du żym uzna -
niem jak w kra ju, przy cze py
Pro na ru cie szą się na ryn kach
za chod nich, jak ma to miej sce
w Niem czech, gdzie fir ma jest
wi ce li de rem ryn ku.

Sta wia jąc od po cząt ku ist -
nie nia na dy wer sy fi ka cję pro -
duk cji Pro nar od lat two rzy co
naj mniej rów nie roz bu do wa ne
port fo lio w po zo sta łych fi la -
rach swo jej dzia łal no ści. Ostat -
nia de ka da dzia łal no ści fir my
przy nio sła ze so bą mię dzy na ro -
do wy suk ces naj młod szej, ale
zde cy do wa nie naj bar dziej in -
no wa cyj nej ro dzi ny pro duk -
tów – ma szyn re cy klin go wych.
Mo bil ne prze sie wa cze, roz drab -
nia cze, prze no śni ki czy prze rzu -
car ki kom po stu Pro na ru zy -
ska ły uzna nie firm z bran ży
od pa do wej od USA, po przez
Eu ro pę aż po Da le ki Wschód
i Au stra lię. Ostat nie la ta to rów -
nież in ten syw ny roz wój sta cjo -
nar nych, kom plek so wych li nii
do sor to wa nia od pa dów, a fir ma
uru cha mia wła śnie pro duk cję
kru sza rek i prze sie wa czy po -
kła do wych.

Glo bal ny suk ces Pro na ru nie
miał by miej sca, gdy by nie kon -
se kwent ne bu do wa nie prze wa -
gi kon ku ren cyj nej w opar ciu
o in no wa cyj ność. Jej głów nym
źró dłem jest wła sne Cen trum
Ba daw czo -Roz wo jo we, gdzie
grun tow ne ba da nia prze cho -

dzą wszyst kie ma szy ny i kom -
po nen ty oraz licz na ka dra in ży -
nier ska, sta le współ pra cu ją ca
z aka de mic ki mi ośrod ka mi na -
uko wy mi. Fir ma dys po nu je in -
fra struk tu rą lot ni czą i flo tą po -
wietrz ną, a szko ła la ta nia
po ma ga chęt nym speł niać ma -
rze nia o zo sta niu pi lo tem.
Roz wój wła snych moż li wo ści
glo bal nej ko mu ni ka cji umoż li -
wił fir mie uru cho mie nie ko lej -
nej in no wa cyj nej in we sty -
cji – Cen trum Wy sta wo we go
w Sie mia ty czach, gdzie na po -
nad 10 ha go ście mo gą za po znać
się z kom plet nym port fo lio
rozwiązań Pro na ru w każ dej
ro dzi nie pro duk tów, a tak że
obej rzeć dy na micz ne po ka zy
pra cy ma szyn re cy klin go wych.
Sa ma idea cen trum to przede
wszyst kim prze łom w my śle niu
o pro mo cji wła snych pro duk -
tów – za miast bar dzo kosz tow -
nej obec no ści na naj więk szych
świa to wych tar gach bran żo -
wych fir ma mo że w peł ni za pre -
zen to wać wła sną ofer tę u sie bie.

Li�der�roz�wo�ju�i od�po�wie�dzial�no�ści�spo�łecz�nej
Po sia da osiem fa bryk, za trud nia ty sią ce pra cow ni ków i jest obec ny w po nad osiem dzie się ciu kra jach. Pro nar jest nie tyl ko naj więk szym
pro du cen tem ma szyn rol ni czych, ko mu nal nych i re cy klin go wych w kra ju, ale też na le ży do ści słej czo łów ki naj szyb ciej
roz wi ja ją cych się pol skich firm. Udo wad nia jąc przy tym, że im po nu ją cym wskaź ni kom biz ne so wym mo że z po wo dze niem to wa rzy szyć
na ra sta ją ca tro ska o sze ro ko ro zu mia ne do bro wspól ne. Do ce ni li to eks per ci pro gra mu „Li de rzy Spo łecz nej Od po wie dzial no ści”,
przy zna jąc fir mie ty tu ły „Do bry Pra co daw ca 2022” i „Eko Fir ma 2022”.

Przy�ja�zny
pra�co�daw�ca
Gru pa Ali plast jest jed nym z naj więk szych
pro jek tan tów, pro du cen tów i dys try bu to rów
sys te mów alu mi nio wych w na szym kra ju.
Za swo je za an ga żo wa nie i dba łość o pracowników
otrzy ma ła wła śnie ty tuł Li de ra Spo łecz nej
Od po wie dzial no ści – Do bry Pra co daw ca 2022.
– Za trud nia my po nad 900
osób i za le ży nam na ich po zy -
tyw nej opi nii o fir mie i na tym,
aby od bie ra li nas ja ko przed się -
bior stwo god ne za ufa nia, z któ -
rym war to się zwią zać na dłu -
żej. Dla te go bar dzo cie szy nas
przy zna ne wy róż nie nie Do bre -
go Pra co daw cy 2022, to pre sti -
żo wa na gro da, któ ra po twier -
dza, że wy zna czo ny przez nas
kie ru nek dzia ła nia jest wła ści -
wy – za zna cza Jan Ki daj, Pre -
zes Za rzą du Ali plast Sp. z o.o. 

Od po cząt ku spół ka kon -
cen tru je się na in we sty cjach,
roz wo ju oraz kre owa niu bez -
piecz ne go i przy ja zne go miej -
sca pra cy. – Sku pia my się
na two rze niu ko le żeń skiej,
bez stre so wej at mos fe ry. Du ży
na cisk kła dzie my na in te gra cję
i roz mo wę, sto su je my po li ty -
kę bez ba rier, umoż li wia my
pra cow ni kom szyb ki i bez po -
śred ni kon takt z prze ło żo ny -
mi – pod kre śla J. Ki daj.

Oso by za trud nio ne w Ali -
plast mo gą li czyć na mo ty -
wa cyj ny sys tem wy na gro dzeń,
rocz ne pre mie, do dat ko we
szko le nia i kur sy, stwo rzo ne
zo sta ły rów nież przej rzy ste
kry te ria awan su. 

Po li ty kę fir my wy róż nia re -
ali za cja wspól nych pro jek tów
i spo tkań in te gra cyj nych. – Or -
ga ni zu je my spo ro ak tyw no ści
dla pra cow ni ków i ich ro dzin.
Są to wy da rze nia spor to we,
oko licz no ścio we (np. świę to -
wa nie Dnia Dziec ka) oraz te
zwią za ne z bu do wa niem świa -
do mo ści eko lo gicz nej. Współ -
pra cu je my z po bli skim Are -
oklu bem, stwo rzy li śmy m.in.
dru ży nę pił kar ską (Ali plast Fo -
ot ball Te am), gru pę węd kar ską
oraz Run ning Te am – mó wi
Jan Ki daj, i do da je: – Spo tka nia
te cie szą się du żym za in te re so -
wa niem i po zwa la ją na szym
pra cow ni kom roz wi jać swo je
pa sje oraz le piej się po znać. 

W tym ro ku, w ra mach
dzia łań CSR, fir ma po wo ła ła
Fun da cję Gru py Ali plast, któ -
rej za da niem bę dzie m.in. po -
dej mo wa nie dzia łań z za kre su
do bro czyn no ści i edu ka cji
na rzecz spo łecz no ści lo kal -
nych oraz or ga ni zo wa nie po -
mo cy na te re nie Ukra iny.

Mał go rza ta Ba chórz
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Świet�na� pra�ca� wy�ko�ny�wa�na
kon�se�kwent�nie�przez�Za�kład
Pro�duk�cji�Na�sion�w Sie�mo�niu
i Ze�spół�Pra�cow�ni�ków�Agro�-
-Sieć Sp.�z o.o.�za�owo�co�wa�ła
wy�róż�nie�niem�Na�sion�Ku�jaw�-
skich� pre�sti�żo�wym� lau�rem
Do�bra�Mar�ka 2022!�

–�Wy�bie�ra�jąc�Na�sio�na�Ku�-
jaw�skie�otrzy�mu�je�cie�Pań�stwo
kon�kret�ną�ge�ne�ty�kę�prze�te�sto�-
wa�ną�na ty�sią�cach�hek�ta�rów.
Ma�te�riał�siew�ny,�któ�ry�ofe�ru�je�-
my�jest�zdro�wy�i po�zba�wio�ny
pa�to�ge�nów� oraz� za�nie�czysz�-
czeń.� Wy�róż�nia� się� wy�so�ką
zdro�wot�no�ścią� i po�nad�prze�-
cięt�nym� po�ten�cja�łem� plo�no�-
twór�czym.�Na�sio�na�pro�du�ko�-

wa�ne�są�pod ści�słym�nad�zo�rem
w no�wo�cze�snym� Za�kła�dzie
Pro�duk�cji� Na�sion� w Sie�mo�-
niu.� Dzię�ki� za�an�ga�żo�wa�niu
na�szych�spe�cja�li�stów�iwy�ko�rzy�-
sta�niu� naj�no�wo�cze�śniej�sze�go
za�ple�cza�tech�nicz�ne�go�pro�du�-
ku�je�my�kwa�li�fi�ko�wa�ny�ma�te�-

riał� siew�ny� naj�wyż�szej
ja�ko�ści�speł�nia�ją�cy�ocze�-
ki�wa�nia�naj�bar�dziej�wy�-
ma�ga�ją�cych� Klien�tów
–�pod�kre�śla�Mag�da�le�na
Płu�cien�nik,� Ma�na�ger
Dzia�łu�Na�sion�wAgro�-
-Sieć Sp.�z o.o.
Otrzy�ma�na� na�gro�da

jest� do�wo�dem� naj�wyż�-
szej�ja�ko�ści�kwa�li�fi�ko�wa�-
ne�go�ma�te�ria�łu�siew�ne�go
do�stęp�ne�go�w port�fo�lio
Agro�-Sieć�Sp.�z o.o.�oraz

du�że�go�za�ufa�nia,�ja�kim�rol�ni�cy
da�rzą�na�sze�od�mia�ny.
Kwa�li�fi�ko�wa�ny� ma�te�riał

siew�ny�do�stęp�ny�jest�wod�dzia�-
łach� i u han�dlow�ców� fir�my
Agros�-Sieć.�Wię�cej�in�for�ma�cji
na� www.na�sio�na�ku�jaw�skie.pl

An�na�Ko�ło�dziej�ska,
Ma�na�ger�Dzia�łu�Mar�ke�tin�gu

wAgro�-Sieć Sp.�z o.o.�

Mi�strzow�skie�od�mia�ny
na Two�im�po�lu
Na�sio�na�Ku�jaw�skie�to�spraw�dzo�na�na ty�sią�cach
hek�ta�rów�ge�ne�ty�ka�oraz�naj�wyż�sza�ja�kość
pro�duk�cji.�W tym�se�zo�nie�Aska�ban,�KWS�Emil
i Re�du�ta�bi�ją�re�kor�dy�plo�nów�i po�pu�lar�no�ści
–�do�łącz�do na�szych�re�kor�dzi�stów!

Rol�ni�czy�Kom�bi�nat�Spół�-
dziel�czy�wBą�de�czu�(po�-
wiat�pil�ski,�woj.�wiel�ko�-
pol�skie)� jest� jed�nym
ztych�pod�mio�tów�pol�skiej
go�spo�dar�ki,�któ�re�sta�no�-
wią�oświa�to�wej�kla�sie�na�-
szych�pro�duk�tów�rol�nych.
Przed�się�bior�stwo,�wprzy�-
szłym� ro�ku� ob�cho�dzą�ce
ju�bi�le�usz�70-le�cia,�po�wsta�-
ło�w opar�ciu� o war�to�ści
spół�dziel�cze�idziś�jest�no�-
wo�cze�śnie�za�rzą�dza�ną�fir�-
mą,�wy�ty�cza�ją�cą�kie�run�ki
roz�wo�ju�bran�ży�wPol�sce.�
Go�spo�dar�stwa� RKS

obej�mu�ją� ok. 2� tys.� ha
na te�re�nie�czte�rech�gmin,�nawy�-
jąt�ko�wych�w ska�li�Eu�ro�py�te�re�-
nach�eko�lo�gicz�nych.�Kom�bi�nat
zna�ny� jest� przede� wszyst�kim
z in�ten�syw�nej�i do�brze�zor�ga�ni�-
zo�wa�nej�ho�dow�li�by�dła�i trzo�dy
chlew�nej. 18�tys.�tucz�ni�ków�rocz�-
nie� ho�do�wa�nych� jest� w cy�klu
za�mknię�tym.�Bez�ściół�ko�wy�bu�-
dy�nek�wy�po�sa�żo�ny�jest�w au�to�-
ma�tycz�ną� kon�tro�lę� mi�kro�kli�-
ma�tu�ipo�da�wa�nia�kar�my.�Zko�lei
ty�siąc� sztuk� z 2,5-ty�sięcz�ne�go
sta�da� by�dła,� sta�no�wią� kro�wy
doj�ne.�RKS�to�rów�nież�upra�wy
zbóż,�ku�ku�ry�dzy,�lu�cer�ny,�rze�pa�-
ku�i bu�ra�ków�cu�kro�wych,�z któ�-

rych�fir�ma�pro�du�ku�je�na�tu�ral�ne
pa�sze�na po�trze�by�wła�snej�ho�-
dow�li.�Napo�lach�prze�strze�ga�ne
są�za�sa�dy�ra�cjo�nal�nej�agro�tech�-
ni�ki�i uży�wa�ne�są�środ�ki�ochro�-
ny�ro�ślin�nie�szko�dli�we�dla�zwie�-
rząt�i lu�dzi.
Ak�tu�al�nym� wy�zwa�niom,

przed ja�ki�mi�stoi�pol�skie�rol�nic�-
two�wce�lu�za�spo�ko�je�nia�po�trzeb
bran�ży�spo�żyw�czej�wPol�sce,�na�-
prze�ciw�wy�cho�dzą�efek�ty�pra�cy
zoo�tech�ni�ków� RKS�-u.� Zwięk�-
szo�na�zo�sta�ła�śred�nia�wy�daj�ność
lak�ta�cyj�na�od kro�wy�do po�nad
13�tys.�li�trów�mle�ka,�skró�co�ny�zo�-
stał�okres�mię�dzy�wy�cie�le�nio�wy

do 383�dni�oraz�zo�sta�ła
wy�dłu�żo�na�o rok�ży�wot�-
ność�krów.�Ta�zwięk�szo�-
na� efek�tyw�ność� jesz�cze
bar�dziej�umoc�ni�ła�RKS
napo�zy�cji�ści�słej�kra�jo�wej
czo�łów�ki� te�go� sek�to�ra
pod wzglę�dem� ja�ko�ści
i ilo�ści�te�go�su�row�ca,�któ�-
ry� tra�fia� do czo�ło�wych
przed�się�biorstw�pro�duk�-
cji�spo�żyw�czej.�–�Dzię�ki
te�mu�mo�gli�śmy�rów�nież
wzbo�ga�cić�na�szą�ofer�tę
o sprze�daż�nad�mier�nej
ilo�ści� ja�łó�wek�ciel�nych.
Dona�sze�go�bu�dże�tu�z te�-
go� ty�tu�łu� w ub.  ro�ku

wpły�nę�ło�do�dat�ko�we1,3�mln�zł,
któ�re�mo�że�my�prze�zna�czyć�nako�-
lej�ne�in�we�sty�cje,�np.��bu�do�wę�ko�-
lej�nej,�już siód�mej�obo�ry,�pa�ne�le
fo�to�wol�ta�icz�ne�czy�no�wo�cze�sny,
wy�daj�ny�kom�bajn�CLA�AS�–�mó�-
wi�An�toni�Wy�soc�ki,�Pre�zes�Za�-
rzą�du�RKS�Bą�decz.�

Jo�an�na�Chru�stek

Bezprecedensowe�wyzwania
polskiego�rolnictwa�
Jednym�z�zagrożeń�konfliktu�na�Ukrainie�jest�spadek�produkcji�rolnej
i�dostaw�surowców�do�wielu�krajów.�Stawia�to�polskie�rolnictwo
przed�wyzwaniem�maksymalnego�wykorzystania�swojego�potencjału,
co�z�kolei�jest�gospodarczą�szansą�rodzimych�producentów.
A�polskie�produkty�rolne�niezmiennie�zajmują�wysoką�pozycję
na�świecie�ze�względu�na�ich�jakość�i�konkurencyjne�ceny.�

Be�ata� Ło�soś,� Prze�wod�ni�czą�ca� Ra�dy� Spół�dziel�ni,
zoo�tech�nik�RKS�Bą�decz�oraz�An�to�ni�Wy�soc�ki,�Pre�zes
Za�rzą�du�RKS�Bą�decz

For�mu�ła�Phy�sio�Sport�Pep�ti�de
Com�plex�uwzględ�nia�spe�cjal�-
nie�wy�se�lek�cjo�no�wa�ną�kom�po�-
zy�cję� skład�ni�ków� obej�mu�ją�-
cych�lio�fi�li�zo�wa�ny�ko�la�gen�ry�bi,
kwas� hia�lu�ro�no�wy,� eks�trakt
z ana�na�sa�z bro�me�la�iną,�MSM,
siar�czan� glu�ko�za�mi�ny,� siar�-
czan� chon�dro�ity�ny,� eks�trakt
z bu�ra�ka,�ko�smat�kę�ja�poń�ską
i ka�dzi�dło�wiec�in�dyj�ski.�

Pre�pa�rat�prze�zna�czo�ny�jest
dla�osób�upra�wia�ją�cych�sport,
bę�dą�cych�w trak�cie�re�ha�bi�li�ta�-
cji� i fi�zjo�te�ra�pii,� sto�su�ją�cych
spe�cjal�ne�die�ty,�mo�gą�ce�mieć
nie�ko�rzyst�ny� wpływ� na stan
tkan�ki�łącz�nej,�sta�wów�i ko�ści,
skó�ry,�wło�sów�i pa�znok�ci.�Prze�-
zna�czo�ny�jest�rów�nież�dla�każ�-
dej�oso�by,�któ�ra�su�ple�men�tu�je
ko�la�gen�a chcia�ła�by�sto�so�wać

naj�bar�dziej�war�to�ścio�wy�pro�-
dukt.
W dzien�nej� daw�ce� Phy�sio

Sport� Pep�ti�de� Com�plex� jest
aż 650�mg�lio�fi�li�zo�wa�ne�go�ko�-
la�ge�nu� ry�bie�go� i jak� wy�ni�ka
z ba�dań,�jest�to�naj�wyż�sza�por�-
cja�wpro�duk�tach�ak�tu�al�nie�do�-
stęp�nych� na ryn�ku.� Pep�ty�dy
za�war�te�w lio�fi�li�zo�wa�nym�ko�la�-
ge�nie�ry�bim�po�zwa�la�ją�naprze�-

ka�za�nie� sy�gna�łu
dofi�bro�bla�stów,�któ�-
re� ini�cju�ją� syn�te�zę
na�sze�go� wła�sne�go
ko�la�ge�nu� w tkan�-
kach�or�ga�ni�zmu.
War�to�pod�kre�ślić

fakt,�iż�Phy�sio�Sport
Pep�ti�de� Com�plex
uzu�peł�nio�ny� zo�stał
sub�stan�cja�mi�nie�od�-
kry�ty�mi�jesz�cze�przez
prze�mysł�su�ple�men�-

ta�cyj�ny.�Zko�lei�skład�ni�ki�opo�-
twier�dzo�nym�dzia�ła�niu�zo�sta�ły
do�bra�ne�zgod�nie�z naj�now�szy�-
mi� ba�da�nia�mi� na�uko�wy�mi,
w ilo�ściach� gwa�ran�tu�ją�cych
sku�tecz�ność�i sy�ner�gię�ich�dzia�-
ła�nia.

Da�ne�kon�tak�to�we:
www.wel�lu.eu

tel.�+48 600 812�989
ema�il:�po�land@wel�lu.eu

Uni�kal�ny
su�ple�ment�die�ty
Mul�ti�skład�ni�ko�wy,�je�dy�ny�w swo�im�ro�dza�ju,
uni�ka�to�wy�na ryn�ku�su�ple�ment�die�ty
w sa�szet�kach�Phy�sio�Sport�Pep�ti�de�Com�plex
opra�co�wa�ny�zo�stał�zmy�ślą�o oso�bach
po�trze�bu�ją�cych�in�ten�syw�ne�go,�kom�plek�so�we�go
wspar�cia�kon�dy�cji�apa�ra�tu�ru�chu�oraz�skó�ry,
wło�sów�i pa�znok�ci.

Obec�nie� pod szyl�dem� „Spo�-
łem”� dzia�ła� po�nad 300� spół�-
dziel�ni,�z cze�go225�zrze�szo�nych
jest�w Kra�jo�wym�Związ�ku�Re�-
wi�zyj�nym�Spół�dziel�ni�Spo�żyw�-
ców�„Spo�łem”.�–�Chce�my,�aby
„Spo�łem”� by�ła� po�strze�ga�na
ja�ko�pręż�na i zmie�nia�ją�ca�się�sieć
han�dlo�wa,�dla�te�go�w2010�roku
w od�po�wie�dzi�na ocze�ki�wa�nia
spół�dziel�ni�oraz�kon�tra�hen�tów
zo�sta�ła�po�wo�ła�naKra�jo�wa�Plat�-
for�ma� Han�dlo�wa� „Spo�łem”
Sp.�zo.o.,�aby�wspie�rać�spół�dziel�-
nie� w róż�nych� ob�sza�rach� ich
dzia�łal�no�ści,�wtym�wpro�mo�wa�-
niu�pro�duk�tów�mar�ki�wła�snej,
któ�rych�ofer�ta�obej�mu�je�już�po�-
nad300�wy�ro�bów.�–�W2021�ro�-
ku,� zmie�nia�jąc� sta�tut� spół�ki,
od�da�li�śmy�udzia�ły�w rę�ce�za�in�-
te�re�so�wa�nych�spół�dziel�ni.�Obec�-
nie�spół�kę�two�rzy 33�wspól�ni�-
ków,� tj. 30� spół�dziel�ni,� dwie
agen�cje� han�dlo�we� „Spo�łem”
oraz�KZRSS�„Spo�łem”,�któ�ry�za�-
cho�wał51�proc.��udzia�łów�–�mó�-
wi�Ry�szard�Jaś�kow�ski, Pre�zes
Za�rzą�du� KZRSS� „Spo�łem”.
Ofer�ta�„Spo�łem”�tra�fia�głów�nie
do klien�tów 45+.�–�Chce�my�to
zmie�nić�i za�cho�wu�jąc�ko�muni�-
ka�cję�dokon�su�men�tów�zpo�ko�-

le�nia�lat 70.�i 80.,�pra�gnie�my�tra�-
fić�rów�nież�do ich�dzie�ci�i�wnu�-
ków.�Już�w naj�bliż�szych�la�tach
chce�my�prze�su�nąć�gra�ni�cę�wie�-
ku�ku�pu�ją�cych�o15-20�lat.�Pro�-
wa�dzi�my� in�ten�syw�ną� ko�mu�-
ni�ka�cję� w ka�na�łach� So�cial
Me�diów,�tam�gdzie�in�for�ma�cje
do�cie�ra�ją� do młod�szej� gru�py
od�bior�ców� –� do�da�je� Pre�zes�
Jaś�kow�ski.�W 2021�ro�ku�uru�-
cho�mio�no�no�wą�apli�ka�cję�pro�-
gra�mu�lo�jal�no�ścio�we�go�„Spo�-
łem�zna�czy�Ra�zem”,�dzia�ła�ją�cą
na wszyst�kich�sys�te�mach�ope�-
ra�cyj�nych�urzą�dzeń�mo�bil�nych.
Dzię�ki�niej�klien�ci�ma�ją�szyb�ki
do�stęp�donaj�now�szych�pro�mo�-
cji�i ga�ze�tek,�a uczest�ni�cy�pro�-
gra�mu�lo�jal�no�ścio�we�go�mo�gą
szyb�ko�spraw�dzić�ilo�ści�zgro�ma�-
dzo�nych� punk�tów.� W więk�-
szym�stop�niu�po�sta�wio�no�tak�-
że�na sprze�daż�przez�In�ter�net.
W2020�ro�ku�roz�po�czął�dzia�łal�-
ność�sklep�in�ter�ne�to�wy�naplat�-
for�mie� espo�lem.pl.� Obec�nie
kil�ka�na�ście�ze�spół�dziel�ni�przy�-
stą�pi�ło�do te�go�pro�gra�mu,�po�zo�-
sta�łe�znich�są�wpro�ce�sie�cu�sto�-
mi�za�cji.�Uru�cho�mie�nie�skle�pu
in�ter�ne�to�we�go�to�ele�ment�stra�-
te�gii� „Spo�łem”,� któ�ra� za�kła�da

moc�niej�sze�otwar�cie�się�na no�-
we�go� kon�su�men�ta.� „Spo�łem”
od1965�ro�ku�jest�człon�kiem�sto�-
wa�rzy�sze�nia�ICA�(In�ter�na�tio�nal
Co�ope�ra�ti�ve�Al�lian�ce).�–�Pręż�-
nie� dzia�ła�my� w struk�tu�rach
mię�dzy�na�ro�do�wych� i wła�śnie
dzię�ki� pod�ję�tym� ini�cja�ty�wom
21�czerw�ca�br.�pod�czas�Zgro�ma�-
dze�nia� Ogól�ne�go� Eu�ro� Co�op
wSe�wil�li,�„Spo�łem”�zo�sta�ło�ofi�-
cjal�nie� przy�ję�te� ja�ko� czło�nek
do or�ga�ni�za�cji�Eu�ro�Co�op,�bę�-
dą�cej�gło�sem�spół�dziel�ni�kon�su�-
menc�kich�w Eu�ro�pie.�
–�Pla�nów�jest�wie�le,�aprzedna�-

mi�jesz�cze�wię�cej�pra�cy�–�pod�su�-
mo�wu�je� Ry�szard� Jaś�kow�ski.
–�Ob�ra�li�śmy�słusz�ny�kurs�nakon�-
so�li�da�cję�za�ku�pów�oraz�dzia�łań
oko�łosprze�da�żo�wych,�pro�wa�dze�-
nie�ak�tyw�nej�ko�mu�ni�kacji�zklien�-
ta�mi�oraz�in�ten�sy�fi�ka�cję�dzia�łań
wob�sza�rze�mię�dzy�na�ro�do�wym.
Nie�zej�dzie�my�ztej�dro�gi�–�do�da�-
je�Pre�zes�KZRSS�„Spo�łem”.

Agniesz�ka�Wro�nie�wicz

Polski�handel
detaliczny
„Społem”�reprezentuje�ponad�153-letnią�tradycję�spółdzielczości
konsumenckiej�w�Polsce.�Żadna�z�istniejących�sieci�handlowych
w�Polsce�nie�ma�takiej�historii.�Spółdzielnie�„Społem”�to�tradycja
polskiego�handlu�detalicznego.�Kierowały�się�one�zawsze�zasadami
uczciwości�kupieckiej,�samopomocy�i�solidaryzmu�społecznego.
To�właśnie�te�wartości�są�tam�pielęgnowane�do�dziś.�

MFor�mat� (Ra�ci�bórz)�na
ryn�ku� funk�cjo�nu�je� od
2018� ro�ku.� Fa�cho�wa
wie�dza�oraz�bo�ga�te,�po�-
nad15-let�nie�do�świad�cze�-
nie�w bran�ży�me�blar�skiej
wpły�nę�ły� na stwo�rze�nie
me�bli� wy�so�kiej� ja�ko�ści
z dba�ło�ścią�o każ�dy�naj�-
mniej�szy�de�tal�i�nie�zli�czo�-
ną� ilość� zre�ali�zo�wa�nych
za�mó�wień,�a to�w efek�cie
za�owo�co�wa�ło�set�ka�mi�za�do�wo�lo�-
nych�klien�tów.�
MFor�mat� to� przede� wszyst�-

kim�ze�spół�pro�fe�sjo�nal�nych�sto�la�-
rzy�ipro�jek�tan�tów,�któ�rzy�są�wsta�-
nie� stwo�rzyć� me�ble,,� skro�jo�ne
namia�rę''.�Wswo�jej�pra�cy�sku�pia�-
ją�się�głów�nie�na in�dy�wi�du�al�nym
po�dej�ściu� do każ�de�go� klien�ta,
wsłu�cha�nie�się�wje�go�ocze�ki�wa�nia
iza�pro�po�no�wa�nie�naj�bar�dziej�ko�-
rzyst�ne�go�roz�wią�za�nia.
Me�ble�ce�chu�je�nie�tyl�ko�wy�so�-

ka�ja�kość,�ale�też�es�te�ty�ka,�er�go�no�-
mia�i funk�cjo�nal�ność.�Głów�nym
za�kre�sem� dzia�łań� przed�się�bior�-
stwa� są� me�ble� ku�chen�ne� oraz
kom�plek�so�we�za�bu�do�wy�do�mów
w me�ble�na wy�miar.�W swo�im
port�fo�lio�fir�ma�po�sia�da�tak�że�wie�le
na�wet� naj�bar�dziej� nie�ty�po�wych
re�ali�za�cji�z te�go�za�kre�su.
MFor�mat�pro�po�nu�je�do�dat�ko�-

wo�pro�jek�ty�me�bli�w 3D,�gdzie

wy�kwa�li�fi�ko�wa�ni�fa�chow�cy�prze�-
nio�są� klien�ta� do wir�tu�al�nej
prze�strze�ni,�w któ�rej�moż�na�zo�-
ba�czyć�jak�bę�dzie�wy�glą�da�ło�za�-
mó�wie�nie� już� po cał�ko�wi�tym
monta�żu.�Usłu�ga�obej�mu�je�do�-
jazd�doklien�ta,�pro�fe�sjo�nal�ny�po�-
miar� po�miesz�cze�nia,� stwo�rze�-
nie�pro�jek�tu�z wi�zu�ali�za�cją 3D,
wy�tycz�ne� do�ty�czą�ce� in�sta�la�cji,
pro�po�zy�cje� su�ge�ro�wa�ne�go� ze�-
sta�wu�sprzę�tu�AGD,�prze�ka�za�nie
klien�to�wi�pro�jek�tu�wwer�sji�elek�-
tro�nicz�nej�lub�pa�pie�ro�wej�i pod�-
pi�sa�nie� umo�wy� na re�ali�za�cję
i mon�taż.�
Do pro�duk�cji�me�bli�uży�wa�ne

są�wy�łącz�nie�naj�lep�sze�ma�te�ria�ły,
po�cho�dzą�ce�oddo�sko�na�łych�eu�-
ro�pej�skich�do�staw�ców.

Da�ne�kon�tak�to�we:
www.m�-for�mat.pl
tel. +48�784 019 680

ema�il:�biu�ro@m�-for�mat.pl

Me�ble�,,skro�jo�ne
na mia�rę”
Pre�cy�zja�wy�ko�na�nia,�dba�łość�o każ�dy�de�tal,�wy�so�ka
ja�koś�uży�wa�nych�kom�po�nen�tów,�róż�no�rod�ność
ma�te�ria�łów�oraz�ogrom�ne�do�świad�cze�nie
w re�ali�za�cji�naj�bar�dziej�nie�ty�po�wych�roz�wią�zań
po�zwo�li�ły�firmie�MFor�mat�zdo�być�za�ufa�nie�se�tek
klien�tów.�Przedsiębiorstwo�pro�po�nu�je�swo�je
usłu�gi�na te�re�nie�Pol�ski�oraz�za�gra�ni�cą.
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Ideą mu zeum by ło po wo ła nie
do ży cia atrak cyj ne go miej sca
na leż ne go te mu trun ko wi
z uwa gi na je go dłu go let nią hi -
sto rię, tra dy cję i zwy cza je. To je -
dy ne te go ty pu miej sce na świe -
cie zor ga ni zo wa ne z tak du żym
roz ma chem. Kon cep cja jest
prze my śla na w naj drob niej -
szych szcze gó łach i przy udzia -
le zna nych na zwisk – eks po zy -
cję za pro jek to wa ła pra cow nia
ar chi tek to nicz na M. Ni zio,
a iden ty fi ka cję wi zu al ną gra fik
A. Pą gow ski. Nie przy pad ko wa
jest lo ka li za cja mu zeum. Głów -
na eks po zy cja mie ści się w za byt -
ko wym bu dyn ku daw nej wy -
twór ni wó dek z prze ło mu
XIX/XX w. na te re nie Cen trum
Pra skie go Ko ne ser. 

Na atrak cyj ną for mu łę Mu -
zeum skła da ją się m. in. in te rak -
tyw ne eks po zy cje, map ping, sa -
la ki no wa, Aka de mia Pol skiej
Wód ki i warsz ta ty (Kok taj le,
Do mo we na lew ki, Hi sto ria w to -
a stach, Teo ria po łą czeń sma ko -
wych), bar z prze strze nią VIP,
sklep, w któ rym moż na na być
al ko ho le, szkło, ak ce so ria, pa -
miąt ki (sta cja do gra we ro wa nia
umoż li wia per so na li za cję ga dże -
tów), sa lon al ko ho li luk su so wych
i ko lek cjo ner skich. To rów nież
prze strze nie do zor ga ni zo wa nia
kon fe ren cji i ban kie tów, a tak że
Sce na Ko tłow nia – nie ba nal ne
miej sce kon cer tów, de bat, wer ni -
sa ży i wy staw cza so wych.
– Od po cząt ku za kła da li śmy, że

to miej sce mu si być wy jąt ko we,
bez pół środ ków, z wa lo ra mi tu -
ry stycz ny mi, ale też edu ka cyj ny -
mi, od no szą cy mi się do hi sto rii
trun ku, zwy cza jów, kul tu ry od -
po wie dzial ne go spo ży cia al ko ho -
lu i je go miej sca w spo łe czeń -
stwie. Zde cy do wa nie wy my ka my
się kla sycz nej de fi ni cji mu zeum,
choć po sia da my kil ka set za byt -
ko wych eks po na tów – za zna cza
Agniesz ka Ry nec ka, Dy rek tor
Za rzą dza ją ca Mu zeum Pol skiej
Wód ki. Od wie dza ją cy po zna ją
pra cow nię śre dnio wiecz ne go al -
che mi ka, szla chec ki dwór, miej -
sce pra cy go rzel ni ka, czy od -
kry ją taj ni ki pra cy bar ma na. 

To mło da pla ców ka tu ry -
stycz no -even to wa, kil ka dni te -
mu ob cho dzi ła 4. uro dzi ny. Już
pierw szy rok za zna czył się du -
żym za in te re so wa niem (50 tys.
od wie dza ją cych). – Współ pra cu -
je my z in sty tu cja mi pro mo cji
mia sta, kra jo wy mi i za gra nicz ny -

mi biu ra mi po dro ży, or ga ni za -
to ra mi ru chu tu ry stycz ne go,
ope ra to ra mi pro gra mów lo jal no -
ścio wych. Za uwa ża my po now -
ny wzrost udzia łu go ści za gra -
nicz nych, co cie szy, zwłasz cza że
umoż li wia my zwie dza nie w 7 ję -
zy kach – za zna cza A. Ry nec ka. 

Mu zeum Pol skiej Wód ki jest
pro jek tem otwar tym, roz wi ja
swo ją ofer tę. Ka len darz nad cho -
dzą cych wy da rzeń wkrót ce po ja -
wi się na stro nie www.pvm.pl.
Je sie nią otwar ty zo sta nie wy jąt -
ko wy lo kal Set ki Po wo dów. 

Mu zeum czyn ne jest od wtor -
ku do nie dzie li i do stęp ne wy -
łącz nie dla osób peł no let nich.

Ja cek Ma jew ski

Je�dy�ne�ta�kie�miej�sce�na świe�cie�
W wie lu kra jach są mu zea po świę co ne na ro do wym pro duk tom ku li nar nym,
tak że al ko ho lom, np. szkoc kiej whi sky, hisz pań skim wi nom, mek sy kań skiej
te qu ili czy fran cu skim szam pa nom. Tak że Pol ska Wód ka do cze ka ła się
swo je go miej sca. Mu zeum Pol skiej Wód ki w War sza wie to ini cja ty wa,
któ ra szyb ko sta ła się hi tem na tu ry stycz nej ma pie Pol ski. 

Reklama


