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Odpowiedzialność i rozwój

Po cząt ki fir my się ga ją 1996 
ro ku, kie dy ame ry kań ska kor -
po ra cja The Tim ken Com pa ny 
prze ję ła część ło ży sko wą so sno -
wiec kich za kła dów FŁT Pre ma -
-Mil met SA. Wio dą cym przed -
mio tem dzia łal no ści kor po ra cji
jest pro duk cja ło żysk i sta li prze -
zna czo nych dla wszyst kich branż
prze my słu na ca łym świe cie. Fa -
bry ka w So snow cu swo je ło ży -
ska stoż ko we kie ru je głów nie
do wio dą cych pro du cen tów sa -
mo cho dów. W uzna niu osią gnięć
pol skie go od dzia łu, Tim ken
umiej sco wił w So snow cu swo je
eu ro pej skie cen trum ob słu gi
klien tów prze my sło wych i dys -
try bu to rów. 

Jed nym z za ło żeń fir my jest
dba łość o cią gły roz wój i wy szko -
le nie pra cow ni ków. Sys te my oce -
ny pra cow ni ków ad mi ni stra cyj -
nych i pro duk cyj nych sta no wią
pod sta wę dzia łań roz wo jo wych
i szko le nio wych. Nie któ re roz -
wią za nia z dzie dzi ny oce ny pra -
cow ni ków zo sta ły wy pra co wa-
ne lo kal nie w Tim ken Pol ska
Sp. z o.o. i wy róż nia ją w po zy -
tyw ny spo sób kra jo wy od dział
na tle po zo sta łych spół ek kor po -
ra cji. Fir ma par ty cy pu je też w kosz -
tach pod no sze nia kwa li fi ka cji po -
przez stu dia czy spe cja li stycz ne
kur sy dla pra cow ni ków na wszyst -
kich szcze blach or ga ni za cji, da -
jąc im moż li wość awan su i osią -
ga nia suk ce su za wo do we go. Fir ma
rów nież bar dzo od po wie dzial nie

pod cho dzi do two rze nia bez piecz -
nych wa run ków pra cy oraz an ga -
żo wa nia wszyst kich pra cow ni ków
w ich cią głą po pra wę. Przy kła -
dem mo że być pro mo wa nie i roz -
wi ja nie umie jęt no ści udzie la nia
pierw szej po mo cy. Wśród za ło gi,
pod okiem fa cho wej po mo cy ra -
tow ni ków me dycz nych, stwo rzo -
no i do kład nie prze szko lo no osiem
grup wy spe cja li zo wa nych w udzie -

le niu pierw szej po mo cy. Wpro -
wa dzo no rów nież pro gram oce ny
za cho wań, któ ry ma na ce lu wy -
eli mi no wa nie po ten cjal nie nie bez -
piecz nych za cho wań i na wy ków
pra cow ni ków, mo gą cych na ra zić
na nie bez pie czeń stwo wy pad ku
oso by wy ko nu ją ce swe za da nia
na ha li pro duk cyj nej. Do da jąc
do po wyż szych ele men tów re ali -
za cję za ło żeń le an ma na ge ment
(od chu dzo nej pro duk cji), któ ry fir -
ma od lat wpro wa dza z po wo dze -
niem do me tod za rzą dza nia, wy -
ła nia się ob raz przed się bior stwa
kie ro wa ne go nie zwy kle no wo cze -
śnie. Od zwier cie dle niem te go mo -
że być sze reg wy róż nień przy zna -

nych Tim ken Pol ska za rów no przez
kor po ra cję, jak i przez głów nych
kon tra hen tów. Od po wie dzial ność
Pra co daw cy wi docz na jest rów -
nież w pro pa go wa niu za in te re so -
wa nia pra cow ni ków zdro wym sty -
lem ży cia, m.in. po przez pro gram
Ak tyw ny dla Zdro wia, w ra mach
któ re go pra cow ni cy dą żą do re -
ali za cji ce lów w za kre sie kon dy -
cji fi zycz nej, za in te re so wań spor -
to wych i zdro we go try bu ży cia.
Dzia ła nia te po dej mo wa ne są w ce -
lu two rze nia po zy tyw ne go, bez -
piecz ne go i mo ty wu ją ce go śro do -
wi ska pra cy, w któ rym pra cow ni cy
mo gą re ali zo wać sie bie i jed no -
cze śnie przy czy niać się do roz -
wo ju fir my.

– Przy zna nie nam ty tu łu Od -
po wie dzial ny Pra co daw ca – Li -
der HR 2013 by ło dla nas mi łym
za sko cze niem – mó wi Ka zi mierz
Ły dek, Dy rek tor Ge ne ral ny. 
– Uświa da mia nam to, że ob ra ne
ce le i ich re ali za cja sta wia przed -
się bior stwo na do brej dro dze
do osią ga nia suk ce sów, a suk ce -
sem nie jest je dy nie po wo dze nie
w biz ne sie. Czu je my się bar dzo
zbu do wa ni fak tem, że dzię ki Tim -
ken Pol ska na sta bi li za cję ży cia,
mo że w tych trud nych cza sach li -
czyć tak wie lu na szych pra cow -
ni ków i ich ro dzi ny.

KLau dIuSZ ŁO Pa teC KI

Tim�ken�pol�ska Sp.�z o.o.�jest�czę�ścią�ame�ry�kań�skiej�kor�po�ra�cji�cie�szą�cej�się�re�no�mą�na ryn�ku.
po�zy�cję�jed�nej�z naj�lep�szych�fi�lii�osią�ga�m.in.�dzię�ki�ja�sno�okre�ślo�nej�i sku�tecz�nie�re�ali�zo�wa�nej
po�li�ty�ce� bu�do�wa�nia� po�zy�tyw�nych� re�la�cji� w fir�mie.� Zna�la�zło� to� od�zwier�cie�dle�nie�w przy�zna�niu
przed�się�bior�stwu�ty�tu�łu�Od�po�wie�dzial�ny�pra�co�daw�ca�–�Li�der�hR 2013.

REKLAMAREKLAMA

Żab ka – wy bór kon su men tów
Z Jac�kiem�Spy�cha�łą, 
Dy rek to rem ds. Mar ke tin gu 
i Pu blic Re la tions, 
roz ma wia Grze gorz Ko zic ki.

– Gra tu lu ję, Żab ka zo sta ła Lau -
re atem I. miej sca pro gra mu Kon -
su menc ki Li der Ja ko ści 2013,
w ka te go rii „Sie ci spo żyw czych
skle pów ma ło po wierzch nio wych”.
Kon su men ci wska za li Pań stwa
skle py ja ko naj lep sze. W czym
za tem tkwi si ła Żab ki?
– Si łę na sze go mo de lu biz ne so we -
go sta no wią przede wszyst kim: ko -
rzyst na lo ka li za cja oraz do pa so wa -
ny do po trzeb klien tów asor ty ment.
Klu czo wa jest jed nak do świad czo -
na ka dra han dlow ców – Ajen tów.
Cie szy my się, że kon cep cja bli sko -
ści klien ta, szyb ko ści ob słu gi oraz
wy go dy za ku pów spraw dzi ła się,
a klien ci są za do wo le ni z na szych
skle pów i re ko men du ją je. 
– Sieć Żab ka to naj więk sza w Pol -
sce sieć skle pów ty pu co nve nien -
ce. Pro szę przy bli żyć licz bę Pań -
stwa pla có wek oraz po wie dzieć
kil ka słów o pla nach dal sze go
roz wo ju, za rów no te go ilo ścio we -
go, jak i ja ko ścio we go.
– Dy na micz ny roz wój, za rów no sie -
ci Żab ka, jak i nie co młod szej od niej
sie ci Fre sh mar ket, pod wzglę dem
ja ko ścio wym i ilo ścio wym jest jed -
nym z naj istot niej szych ele men tów
na szej stra te gii. Obec nie ma my bli -
sko 3000 pla có wek z lo go Żab ki
i Fre sh mar ke tu, w 625 miej sco wo -
ściach w ca łej Pol sce. W cią gu naj -
bliż szych 5 lat licz ba na szych skle -
pów wzro śnie do 5 tys. Eks pan sję
wspie ra pio nier ski na ryn ku pro -
jekt „Sklep za czynsz”, w ra mach
któ re go wła ści cie le skle pów, któ -
rzy nie chcą już kon ty nu ować pra -
cy w bran ży han dlo wej, wy naj mu -
ją swo je pla ców ki fir mie Żab ka
Pol ska, w za mian za co mie sięcz ny

czynsz. Lo kal zo sta je prze bran do -
wa ny i do sto so wa ny do stan dar dów
sie ci Żab ka lub Fre sh mar ket. 
– Je śli mó wi my o suk ce sach, to
mu si my chy ba pod kre ślić ro lę
osób od po wie dzial nych za skle -
py spod szyl du Żab ki. Ja kość ob -
słu gi i pro wa dze nia skle pu jest
nie mniej sza niż ja kość ofe ro wa -
nych pro duk tów…
– Oczy wi ście. Wy so ko wy kwa li fi -
ko wa ni przed się bior cy, pro wa dzą cy
skle py Żab ka lub Fre sh mar ket oraz
za trud nia ni przez nich sprze daw cy,
to dla nas klucz do suk ce su. Z te go
po wo du moc no in we stu je my w szko -
le nia, przy go to wu ją ce Ajen tów
do efek tyw ne go pro wa dze nia pla -
ców ki han dlo wej. W ślad za ocze ki -
wa nia mi co raz bar dziej wy ma ga ją -
cych kon su men tów or ga ni zu je my
tak że warsz ta ty z za kre su pod nie -
sie nia stan dar dów ob słu gi klien ta,
mer chan di sin gu czy za gad nień HR.
Do dat ko wo, każ dy współ pra cu ją cy
z na szą fir mą Ajent, mo że sko rzy -
stać ze spe cjal nej plat for my e -le ar -
nin go wej, na któ rej do stęp nych jest
sze reg szko le nio wych ma te ria łów
mul ti me dial nych. Każ dy Ajent jest
rów nież wspie ra ny przez co achów,
któ rzy na bie żą co do ra dza ją oraz
edu ku ją sprze daw ców w skle pie. 
– W Żab ce znaj dzie my nie tyl ko
tra dy cyj ny han del de ta licz ny, ale
tak że in ne cie ka we pro po zy cje,
mam na my śli Zie lo ne Okien ko
i Fre sh ca fé. Pro szę przy bli żyć tę
ofer tę.
– Han del ewo lu uje, po ja wia ją się
no we ten den cje na ryn ku, klien ci
są wy edu ko wa ni i co raz bar dziej
wy ma ga ją cy. Kon cep cja na szych
skle pów opie ra się na sta łym pod -
no sze niu kom for tu za ku pów bli -
sko miej sca za miesz ka nia, pra cy
czy szko ły, dla te go sys te ma tycz nie
ana li zu je my zwy cza je za ku po we
kon su men tów i bły ska wicz nie re -

agu je my na ich po trze by. Tak zro -
dzi ły się po my sły stwo rze nia Zie -
lo ne go Okien ka czy Fre sh café, z któ -
rych co dzien nie ko rzy sta kil ka set
ty się cy Po la ków. Przy po mnę, że
Zie lo ne Okien ko to pa kiet usług
umoż li wia ją cych, przy oka zji za -
ku pów w skle pie Żab ka, opła ce nie
bie żą cych ra chun ków, do ła do wa -
nia te le fo nów ko mór ko wych, za -
kup LOT TO lub płat ność kar tą 
płat ni czą. Z ko lei mi ni ka wiar nia
Fre sh café to sto isko w skle pie ze
świe żo zmie lo ną ka wą w pię ciu ro -
dza jach oraz cie pły mi prze ką ska -
mi na wy nos, np. hot dog, piz za po -
cket. Fre sh café jest do stęp ne obec nie
w wy bra nych skle pach Żab ka oraz
wszyst kich Fre sh mar ke tach. 
– Czy rok 2013 bę dzie ro kiem
wdra ża nia ko lej nych no wych po -
my słów, czy już ra czej cią głym
udo sko na la niem ak tu al nej ofer ty?
– Wraz ze zmie nia ją cy mi się ocze -
ki wa nia mi klien tów ca ły czas pra -
cu je my nad opty ma li za cją asor ty -
men tu oraz usłu ga mi do dat ko wy mi.
W tym ro ku na cisk po ło ży li śmy
na opra co wa nie naj lep szej w na -
szym seg men cie ryn ku ofer ty pro -
mo cyj nej, któ rą wspie ra kam pa nia
re kla mo wa w te le wi zji, ra diu oraz
In ter ne cie. In we sto wać bę dzie my
tak że w roz wój ofer ty dań go to -
wych na wy nos, pro duk ty mar ki
wła snej, a tak że do brej ja ko ści, wy -
se lek cjo no wa ne wi na, do stęp ne
na wy łącz ność je dy nie w na szych
sie ciach. Do dat ko we roz wią za nia
są obec nie te sto wa ne, już wkrót ce
po ja wią się w na szych skle pach. 


