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JO AN NA CHRU STEK: 
Po�li�ty�ka� za�an�ga�żo�wa�nia
spo�łecz�ne�go� i dzia�ła�nie
zgod�ne�z za�sa�da�mi�biz�ne�su
spo�łecz�nie�od�po�wie�dzial�ne�-
go�za�wsze�by�ła�waż�nym�ele�-
men�tem�funk�cjo�no�wa�nia�fir�-
my.�Ja�kie�wy�mier�ne�ko�rzy�ści
dla� Pań�stwa� przed�się�bior�-
stwa� przy�no�si� sto�so�wa�nie
za�sad�Cor�po�ra�te�So�cial�Re�-
spon�si�bil�ty?

DA RIUSZ JA NIC KI: 
Stra te gia CSR, któ ra w na -
szym kon cer nie funk cjo nu je
od sze re gu lat, jest głę bo ko za -
ko rze nio na i spój na z na szą
mi sją, zgod nie z któ rą we
wszyst kich dzie dzi nach ak -
tyw no ści fir my dą ży my do per -
fek cji, a wszel kie dzia ła nia
po dej mu je my z pa sją. Zgod nie
z ideą od po wie dzial ne go biz ne -
su, sze ro ko an ga żu je my się
w ży cie spo łecz ne, co przy no -
si ko rzy ści, za rów no lo kal nej
spo łecz no ści, jak i sa mej or ga -
ni za cji. Dla nas wy ra zem te go
jest za ufa nie spo łecz ne, po zy -
tyw ny wi ze ru nek fir my, jak
rów nież wzrost za in te re so wa -
nia obec nych i po ten cjal nych
klien tów. Ja sne za ło że nia na -
szej mi sji, we dług któ rych na -
sze przed się bior stwo re ali zu -

je ce le biz ne so we, spra wia, że
fir ma jest wia ry god nym i rze -
tel nym part ne rem. Bio rąc
pod uwa gę wpływ dzia łal no ści
or ga ni za cji na lo kal ną spo -
łecz ność, pra cow ni ków i śro do -
wi sko na tu ral ne, sta ra my się
w swo ich dzia ła niach kie ro wać
ety ką i po sza no wa niem oto cze -
nia. Przyj mu je my więc na sie -
bie do bro wol nie do dat ko we
zo bo wią za nia, pra cu jąc w at -
mos fe rze wza jem ne go sza cun -
ku i zro zu mie nia, a we wszyst -
kich ob sza rach na szej dzia łal -
no ści, kie ru jąc się szcze ro ścią
i rze tel no ścią.

Bar�dzo�ak�tyw�nie�an�ga�żu�ją
się�Pań�stwo�w dzia�łal�ność
spo�łecz�ną,� bę�dąc� ini�cja�to�-
rem� i współ�or�ga�ni�za�to�rem
wie�lu�pro�gra�mów�na rzecz
re�gio�nu,�w któ�rym�funk�cjo�-
nu�je�cie.�

Bie rze my czyn ny udział w ży -
ciu lo kal nej spo łecz no ści i sta -
ra my się wspie rać naj bar dziej
po trze bu ją cych. Od po nad 5
lat współ pra cu je my ze Sto wa -
rzy sze niem Mo nar, któ re le ży
w na szym bli skim są siedz twie.
Pod opiecz nych te go ośrod ka
za trud nia my przy wie lu pra -
cach po rząd ko wych na te re nie

wo kół fir my. Wspie -
ra my rów nież za -
przy jaź nio ny dom
dziec ka w Ki sie la -
nach, an ga żu jąc się
mię dzy in ny mi
w zbiór kę pre zen -
tów świą tecz nych
dla je go ma łych
miesz kań ców, jak
i or ga ni za cję wy -
cie czek. Co ro ku
część kart świą -
tecz nych wy sy ła my
do na szych klien -
tów dro gą elek tro -
nicz ną, a za osz czę -
dzo ne na kosz tach
dru ku i pa pie ru pie -
nią dze prze zna cza -
my na rzecz do mu
dziec ka. 

Dba my rów nież
o ak tyw ność spor -
to wą na szych pra -
cow ni ków, or ga ni -

zu jąc tur niej ha lo wej pił ki noż -
nej z prze chod nim pu cha rem
Würth Pol ska. Bie rze my tak że
udział w cha ry ta tyw nych tur -
nie jach pił ki noż nej, do chód
z któ rych prze zna cza my np.
na pro te zy dla nie peł no spraw -
ne go chłop ca i na dom dziec ka
w Tu cho li.
Ści śle współ pra cu je my tak że
z war szaw skim ZOO, cze go
wy ni kiem jest „ad op cja” sta da
zebr. Prze ję li śmy część kosz -
tów ich utrzy ma nia i pie lę -
gna cji oraz kosz tów ba daw -
czych, któ ry mi ob ję ty jest ten
ga tu nek. Po mysł na ro dził się
wraz z ju bi le uszem wpro wa -
dze nia na ry nek wy so kiej ja ko -
ści na rzę dzi ręcz nych Würth
pod mar ką „Ze bra”. 

W tym� ro�ku� we� wrze�śniu
wWar�sza�wie�od�by�ły�się�Eu�-
ro�pej�skie� Let�nie� Igrzy�ska
Olim�piad� Spe�cjal�nych.� Są
Pań�stwo� rów�nież� za�an�ga�-
żo�wa�ni�w ten�pro�jekt.�

Idea Olim piad Spe cjal nych jest
ak tyw nie wspie ra na przez spół -
ki gru py Würth wwie lu kra jach.
Gru pa Würth jest part ne rem
Olim piad Spe cjal nych w Niem -
czech, a jej pra cow ni cy bio rą
licz nie udział w wo lon ta ria cie.
Nam w Pol sce rów nież za le ży
na tym, aby oso by z nie peł no -
spraw no ścią in te lek tu al ną mo -
gły cie szyć się i czer pać ko rzy -
ści z uczest nic twa w za wo dach
spor to wych. Dla te go za an ga żo -
wa li śmy się wor ga ni za cję te go -
rocz nej, naj więk szej im pre zy
spor to wej te go ty pu w Pol sce.
Pra cow ni cy Würth Pol ska nie

po zo sta li obo jęt ni wo bec moż -
li wo ści wspar cia Olim pia dy
Spe cjal nej izmie rze nia się ztym
wy zwa niem. Na si pra cow ni cy
wspierali Olim pia dę w for mie
wo lon ta ria tu, wy ko nu jąc róż ne
pra ce or ga ni za cyj ne.

Ja�kie� wspie�ra�ją� Pań�stwo
ini�cja�ty�wy,�bu�du�ją�ce�wi�ze�ru�-
nek� Pol�ski� w śro�do�wi�sku
eu�ro�pej�skim?

Obec nie współ pra cu je my
z Mię dzy na ro do wym Do mem
Spo tkań Mło dzie ży w Oświę -
ci miu – miej scem upa mięt -
nia ją cym ofia ry Ho lo cau stu,
prze ła my wa nia ba rier i wza -
jem nych uprze dzeń, re flek sji
i dia lo gu. Würth Pol ska wspie -
ra fi nan so wo or ga ni zo wa ne
przez MDS ple ne ry, spo tka nia
czy wy sta wy, jak np. wy sta wę
fo to gra ficz ną pod ty tu łem „In -
na stro na świa ta. Twa rzą
w twarz – Spo tka nia”, któ ra
od by ła się w 2008 r. pod ho no -
ro wym pa tro na tem pre zy den -
ta Nie miec Hor sta Köhle ra.

Wy sta wa by ła pre zen to wa na
za rów no na Zam ku Kró lew -
skim w War sza wie, jak i w mu -
zeum w Künzel sau w sie dzi bie
fir my Würth w Niem czech.

Ja�kie� dzia�ła�nia� po�dej�mu�je
fir�ma�na rzecz�ochro�ny�śro�-
do�wi�ska?

Wszyst ko co jest zwią za ne
z dzia łal no ścią pro eko lo gicz ną,
jest dla nas nie zwy kle waż ne.
Pa mię ta my o eko lo gii pod czas
co dzien nej pra cy – wy ko rzy -
stu je my   do dru ku pa pier
o zmniej szo nej gra ma tu rze,
or ga ni zu je my kon kur sy wśród
pra cow ni ków pro pa gu ją ce eko -
lo gię w fir mie, pro wa dzi my
zbiór kę ba te rii, zu ży tych to ne -
rów, któ re prze ka zu je my
do uty li za cji oraz pro wa dzi my
se lek tyw ną zbiór kę od pa dów.

Wy�znacz�ni�kiem� Pań�stwa
suk�ce�su�jest�nie�tyl�ko�wiel�-
kość� sprze�da�ży� i ro�sną�ca
po�zy�cja� ryn�ko�wa,� ale� rów�-
nież�zrów�no�wa�żo�na�po�li�ty�ka

ka�dro�wa.� W ja�ki� spo�sób
dba�ją�Pań�stwo�o swo�ich�pra�-
cow�ni�ków?

Fir ma sto su je bar dzo ela stycz -
ną po li ty kę per so nal ną. Pro wa -

dzi my po li ty kę pro so cjal ną
i pro ro dzin ną. Je ste śmy otwar -
ci na bez po śred ni kon takt
z pra cow ni ka mi, a na szym
głów nym za ło że niem jest dba -
łość o pra cow ni ków, prze ja -
wia ją ca się w za pew nie niu sta -
bil nej pra cy, roz wo ju za wo do -
we go, opie ki me dycz nej, za jęć
spor to wych i spo tkań in te gra -

cyj nych. W ra mach Fun du szu
So cjal ne go na szym pra cow ni -
kom do fi nan so wu je my le cze nie
cho rych dzie ci, za kup sprzę tu
re ha bi li ta cyj ne go, tur nu sy re -
ha bi li ta cyj ne, wcza sy i pacz ki
świą tecz ne. Wspie ra my tak że
pro gram „Ma ma w pra cy”, za -
pew nia jąc pra cow ni com po -
wrót do pra cy po za koń cze niu
urlo pu ma cie rzyń skie go i wy -
cho waw cze go. Dba my o roz wój
za wo do wy pra cow ni ków m.in.
po przez or ga ni zo wa nie szko leń
spe cja li stycz nych, do fi nan so -
wa nie stu diów i kur sów ję zy ko -

wych. Pro mu je my tak że roz -
wój w ra mach awan sów we -
wnętrz nych.

Pra cow ni cy są w cen trum
na szej uwa gi. W ca łym kon -
cer nie we wszyst kich spół -
kach, co dwa la ta zo sta je
prze pro wa dzo ne ba da nie sa -
tys fak cji pra cow ni ków
na pod sta wie ano ni mo wych
an kiet. Ba da nie to po ka zu je
w ja ki spo sób po strze ga ją oni
fir mę na róż nych płasz czy -
znach i co na le ży jesz cze po -
pra wić, aby wspól ne re la cje
by ły sa tys fak cjo nu ją ce dla
obu stron. 

Sta ra my się rów nież współ or -
ga ni zo wać wol ny czas na szych
pra cow ni ków, po przez wspie ra -
nie wspól nych wy jaz dów, spo -
tkań i spon so ro wa nie bi le tów
do te atru lub ope ry. Od 2008 r.
or ga ni zu je my cy klicz ne za wo -
dy węd kar skie dla pa sjo na -
tów węd kar stwa w na szej fir -

mie, w któ rych sam ak tyw nie
uczest ni czę. Zwy cięz ca za wo -
dów otrzy mu je pięk ną sta tu et -
kę. W tym ro ku ta kie za wo dy
od by ły się w ma ju na Za le wie
Ze grzyń skim. 

Za pew nia jąc pra cow ni kom
na leż ne im przy wi le je, szko le -
nia i roz ryw kę, chce my pod kre -
ślić ich zna cze nie dla roz wo ju
fir my i do ce nić ich do świad cze -
nie i kwa li fi ka cje. Z pa sją wal -
czy my o suk ces, a pra cow nik
jest jed nym z naj waż niej szych
ogniw na dro dze do je go osią -
gnię cia.

– międzynarodowa marka

Firma Würth została założona 65 lat temu przez Adolfa Würtha w Künzelsau w  Niemczech. Po śmierci
założyciela, jego syn, Reinhold Würth wyprowadził prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo poza granice
Niemiec. Od tego momentu rozpoczęła się ekspansja firmy na wszystkich kontynentach. O potencjale i
sile rynkowej świadczy obecność firmy w 84 krajach, 400 samodzielnych firm, blisko 3 mln klientów, przeszło
7,5 mld euro rocznej wartości sprzedaży w 2009 r.  oraz  4,1 mld euro wartości sprzedaży w pierwszym
półroczu 2010 r. To także prawie 60 tys. pracowników i w tym niemal 30 tys. przedstawicieli handlowych
na całym świecie. 
Würth to dużo więcej niż tylko firma specjalizująca się w technice montażu. Bogatą ofertę firmy stanowi
ponad 100 tys. produktów, rozwiązań i patentów, w tym: chemia techniczna i przemysłowa, narzędzia ręczne,
akcesoria samochodowe, wkręty do drewna, elektronarzędzia, technika zamocowań, pneumonarzędzia,
produkty do obróbki skrawaniem, elementy złączne, akcesoria meblowe oraz produkty BHP. Koncern uzyskał
status lidera na rynku i jednej z największych firm handlowych w branży przemysłowej.
Polski oddział firmy został utworzony w 1990 r. i do dzisiaj funkcjonuje pod szyldem Würth Polska, zatrudniając
obecnie blisko 600 pracowników. Firma posiada 9 biur regionalnych i 5 sklepów firmowych na terenie całego
kraju, z centralą w Warszawie. Koncern działa w systemie B2B, sprzedając bezpośrednio do finalnego odbiorcy.
Po złożeniu zamówienia, produkty dowożone są w każde miejsce Polski w czasie do 48 godz. 
Wiele produktów posiada certyfikaty europejskie, które są wymagane w budownictwie. W Polsce produkty
certyfikowane są również w Instytucie Techniki Budowlanej oraz atestowane w Państwowym Zakładzie
Higieny. Koncern posiada kilka ośrodków kontroli jakości, w których są przeprowadzane testy. Kilka razy
w roku firma wdraża nowe, innowacyjne produkty, co jest warunkiem rozwoju firmy i przewagi nad konkurencją.
Ważnym obszarem działania firmy jest sponsoring sportu. Logo Würth  można było zobaczyć między innymi
podczas zawodów kolarskich, meczów piłki nożnej i  wyścigów Formuły 1. Kultura firmy obejmuje także
szeroko rozumiany kontakt ze sztuką. Würth to mecenas sztuki na całym świecie.

P R O D u k t y � D l A � P R Z e M yS ł u � Würth�Polska�Sp.�z�o.o.�w�Programie�liderzy�Społecznej�Odpowiedzialności�– Dobra�Firma�2010

Mocna strona Würth
Würth to zna na i ce nio na na ca łym świe cie nie miec ka mar ka
o 65-let niej tra dy cji – ab so lut ny li der w swo jej bran ży. Wśród
klien tów Würth są mię dzy in ny mi warsz ta ty me cha ni ki sa mo -
cho do wej, warsz ta ty bla char sko la kier ni cze, fir my trans por -
to we, fir my z bran ży bu dow la nej i in sta la cyj nej, za kła dy sto -
lar skie, pro du cen ci me bli, za kła dy pro duk cyj ne i usłu go we.
Waż ne zna cze nie dla bu do wa nia wi ze run ku i stra te gii biz ne -
so wej tej fir my ma przede wszyst kim za an ga żo wa nie spo łecz -
ne, dzia łal ność fi lan tro pij na i spon so rin go wa oraz dłu go trwa -
łe i efek tyw ne dzia ła nie na rzecz pra cow ni ków.

R O Z �M O �W A � z Da�riu�szem�Ja�nic�kim,

Dy�rek�to�rem�Ge�ne�ral�nym�Würth�Pol�ska�Sp.�z o.o.

od�po�wie�dzial�nym�za sprze�daż�i mar�ke�ting

Impreza dla dzieci pracowników w warszawskim
Zoo (czerwiec 2010 r.)

Zawody Wędkarskie Würth (maj 2010 r.)

Zwycięzcy Trzeciego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Würth (marzec 2010 r.)


