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W 2012 roku wydaliśmy pierwszy Raport Spo-
łeczny. Głównym motywatorem do przygotowania 
raportu było uzmysłowienie przede wszystkim sobie 
i pracownikom, jak wiele rzeczy robimy poza naszym 
standardowym działaniem biznesowym, jak wiele 
robimy dla społeczności, w których funkcjonujemy 
na co dzień i które są naszymi bliskimi sąsiadami. 
Nie mieliśmy miejsca, które zebrałoby wszystkie 
nasze aktywności poza automatyzacją i robotyzacją 
fi rm i modernizacją polskiego przemysłu zgodnie 
z misją. Raport Społeczny 2012 doskonale spełnił 
tę funkcję i choć skierowany był przede wszystkim 
do najważniejszej grupy interesariuszy czyli nas – 
wszystkich pracowników ASTORa, to pomógł nam 
także dać się poznać nie tylko ze strony czołowego 
dostawcy w zakresie automatyki i robotyki przemy-
słowej. W tej chwili, po trzech latach chcemy uak-
tualnić poprzednie dane, uzupełnić o nowości, któ-
re pojawiły się u nas w ciągu tych trzech lat. I choć 
ta edycja raportu nie będzie już tak odkrywcza, jak 
poprzednia, to teraz wartością dodaną jest fakt, że 
chcemy inspirować inne małe fi rmy do tego, żeby 
pokazywały, co dobrego robią dla innych. Niewiele 
lokalnych fi rm należących do sektora MSP decy-
duje się opublikować raport. To raczej domena du-
żych fi rm czy globalnych korporacji. Chcemy zain-
spirować i wyznaczyć nowy trend.
Taki raport pozwala poznać fi rmę od środka, jej kul-

turę organizacyjną i to, jakie wartości wyznaczają 
nasze biznesowe działania.
Przez ostatnie 28 lat, ASTOR osiągnął wiele suk-
cesów biznesowych, z roku na rok rozwija się sprze-
daż, rosną słupki obrotów, ale te sukcesy nie cie-
szyłyby tak bardzo, gdybyśmy celebrowali je sami. 
Dzielimy się nimi z naszym otoczeniem, wspierając 
inicjatywy charytatywne, pogłębiając współpracę 
z uczelniami czy instytucjami kultury. Działalność 
społecznie odpowiedzialna to naturalny i oczywisty 
krok dla fi rmy, która osiągnęła dojrzałość rynkową.

Zapraszam do lektury.

Stefan Życzkowski
Prezes ASTOR 

WITAJCIE

WSTĘP
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CSR to słowo klucz, które przewija się w kon-
tekście wielokierunkowych działań coraz większej 
liczby fi rm działających na rynku polskim. I, o ile w la-
tach 90. XX wieku CSR postrzegany był jako akcje 
charytatywne na rzecz potrzebujących i  de facto 
z odpowiedzialnością społeczną miał niewiele wspól-
nego, to dzisiaj jest czymś więcej.
Firma odpowiedzialna społecznie to taka, która 
w  swoich działaniach uwzględnia dobro wielu grup 
interesariuszy, podejmując aktywności na rzecz spo-
łeczności, w  której funkcjonuje na co dzień, ekolo-
gii czy edukacji, a  także angażując się w  fi lantropię. 
Z dumą mogę powiedzieć, że ASTOR jest taką wła-
śnie fi rmą. Niezależnie czy angażuje się w budowanie 
prestiżu zawodu automatyka wspierając młodych 
inżynierów, czy pomaga potrzebującym, czy wspiera 
polskie uczelnie, czy etycznie współpracuje ze swoimi 
Partnerami biznesowymi, zawsze na pierwszym miej-
scu stawia zasadę win-win.
Co jest szczególnie ważne i  co odkryłam przygoto-
wując ten raport? Że odpowiedzialność fi rmy prze-
kłada się na odpowiedzialność w nas.
Realizowane w ASTORze działania z zakresu społecz-
nej odpowiedzialności budują wizerunek wewnątrz 
miejsca, w  którym chcemy pracować i  czujemy się 
dobrze. Wspólne działania integrują zespół i  spra-
wiają, że zaczynamy brać odpowiedzialność nie tylko 
za siebie nawzajem w pracy, ale także za społeczność, 

w której żyjemy. A nic tak nie buduje wzajemnych re-
lacji, jak działanie, któremu przyświeca wspólny cel.
Mamy świadomość, że społeczna odpowiedzial-
ność to coś więcej niż jednorazowa akcja sponso-
ringowa. To długoletnie, konsekwentne budowanie 
relacji, tak wewnątrz fi rmy, jak i  z  jej otoczeniem. 
I  tak naprawdę CSR w  ASTOR rozpoczął się dużo 
wcześniej, niż zaczęliśmy publikować raport spo-
łeczny. Jest jednym z fundamentów działania fi rmy. 
Kolejny Raport Społeczny już za trzy lata. Stawia-
my przed sobą ambitny cel, by kolejny raport był 
przygotowany według standardów, dlatego chce-
my przygotować go uwzględniając wytyczne do ra-
portowania kwestii zrównoważonego Rozwoju GRI 
(Global Reporting Initiative). To duże wyzwanie, je-
stem jednak przekonana, że wspólnymi siłami to się 
uda. Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, któ-
rzy włączyli się w przygotowanie tej edycji raportu. 

Renata Poreda
Koordynator ds. komunikacji i CSR, ASTOR

CSR



„PRAWDZIWĄ FIRMĘ
MOŻNA ROZWIJAĆ
TYLKO W OPARCIU
O UCZCIWE, RZETELNE
ZASADY”.

Stefan Życzkowski,
Prezes ASTOR



 Biznesu nie da się robić w pojedynkę.

 Najtańszy zawsze wypada z rynku.

 Konkurencja bardzo rozwija i hartuje.

  Miarą sukcesu jest nieustanny rozwój pracowników i fi rmy¸
niezależny od otoczenia biznesowego.

 Firmę można rozwijać tylko w oparciu o uczciwe zasady.

 Trzeba umieć sprzedawać to, co ma się w głowie.
  Pierwszymi inwestycjami w każdej fi rmie są marketing i reklama.

  Jeżeli ja jestem lojalny wobec pracowników, oni są lojalni wobec
mnie. Jeżeli zachowuję się nieetycznie, nie mam prawa wymagać,
aby inni postępowali etycznie w stosunku do mnie.

 Warto inwestować w wiedzę.

 Osoby bez doświadczenia nie są obarczone złymi nawykami.

 Czasem warto zatrzymać się i celebrować sukcesy.

 Jeśli mam wiedzę, podzielę się nią.

 Warto dbać o kulturę fi zyczną.

13 ZASAD STEFANA ŻYCZKOWSKIEGO
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MOŻNA ROZWIJAĆ
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O UCZCIWE, RZETELNE
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STRUKTURA

SCHEMAT
ORGANIZACYJNY

SKŁAD WŁAŚCICIELSKI

ZARZĄD OPERACYJNY

ADAM ŻYCZKOWSKI
Członek Zarządu

KAROL ŻYCZKOWSKI
Członek Zarządu

AGNIESZKA POLITAŃSKA
Członek Zarządu

MICHAŁ WOJTULEWICZ
Wiceprezes

GRZEGORZ MAJEWSKI
Wiceprezes

STEFAN ŻYCZKOWSKI
Prezes

STEFAN ŻYCZKOWSKI
Prezes

MICHAŁ WOJTULEWICZ
Wiceprezes ds. Finansów

AGNIESZKA POLITAŃSKA
Dyrektor Personalny

TOMASZ MICHAŁEK
Dyrektor Sprzedaży

ANDRZEJ GARBACKI
Dyrektor Operacyjny

PIOTR MERWART
Dyrektor ds. Koordynacji

Inwestycji (AKI)

JAROSŁAW GRACEL
Dyrektor ds. Marketingu

i Zarządzania Relacjami z Klientami
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DYREKTORZY DZIAŁÓW

MES Solutions by ASTOR
Grzegorz Purzycki
Dyrektor Działu

DZIAŁ WSPARCIA
SPRZEDAŻY

Tomasz Kochanowski
Dyrektor Działu

DZIAŁ KSIĘGOWY
Agnieszka Dygoń
Główna Księgowa

DZIAŁ
POMOCY TECHNICZNEJ

Witold Czmich
Dyrektor Działu

DZIAŁ KOORDYNACJI
INWESTYCJI
Piotr Merwart

Dyrektor Działu

DZIAŁ ADMINISTRACJI
Grzegorz Majewski

Dyrektor Działu

ASTOR CONSULTING
Grzegorz Fijałka
Dyrektor Działu

DZIAŁ REALIZACJI
ZAMÓWIEŃ

Katarzyna Dudczak
Dyrektor Działu

DZIAŁ MARKETINGU
I RELACJI

Jarosław Gracel
Dyrektor Działu

DZIAŁ IMPORTU
I LOGISTYKI
Hubert Wilski

Dyrektor Działu

DZIAŁ IT
Marek Zamojski
Dyrektor Działu

DZIAŁ HR
Agnieszka Politańska

Dyrektor Działu

AKADEMIA ASTOR
Małgorzata Stoch

Dyrektor Akademii ASTOR

DYREKTORZY ODDZIAŁÓW

ASTOR GDAŃSK
Michał Żbikowski

Dyrektor Oddziału

ASTOR POZNAŃ
Piotr Gładysz

Dyrektor Oddziału

ASTOR SZCZECIN
Artur Masłowski

Dyrektor Oddziału

ASTOR WARSZAWA
Marcin Witkowski
Dyrektor Oddziału

ASTOR WROCŁAW
Marcin Płatkowski
Dyrektor Oddziału

ASTOR KATOWICE
Paweł Wróbel

Dyrektor Oddziału

ASTOR KRAKÓW
Tomasz Michałek

Dyrektor Oddziału



STRUKTURA
PIONU SPRZEDAŻY 2016+

STEFAN ŻYCZKOWSKI
Prezes, Dyrektor ds. Rozwoju

ODDZIAŁY
SPRZEDAŻOWE

WSPARCIE
SPRZEDAŻY

AKI
Przygotowanie 

i Koordynacja Inwestycji

JAROSŁAW
GRACEL

Dyrektor ds. marketingu
i zarządzania relacjami

z klientami

TOMASZ
MICHAŁEK

Dyrektor Sprzedaży

PIOTR
MERWART

Dyrektor ds. Koordynacji 
Inwestycji (AKI)

ANDRZEJ
GARBACKI

Dyrektor Operacyjny

ŁAD ORGANIZACYJNY
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WSPÓŁPRACUJEMY
Z ZAANGAŻOWANIEM 
I PASJĄ 

DLACZEGO?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZARZĄDZANIU

Wartości cenione w naszej fi rmie opieramy 
na idei harmonii życia zawodowego i rodzinnego. 
Dzielą się one z jednej strony na te związane z wza-
jemną pomocą i wsparciem, a z drugiej - na te do-
tyczące wolności i odpowiedzialności.

NAGRADZAMY:
 współpracę w zespole i rozumienie różnic,
 podejście win-win,
  szacunek do siebie nawzajem,
dostawców i klientów.

MISJA: Chcemy razem, z pasją i zaangażowaniem, unowocześniać przemysł. 
Wspieramy w rozwoju ludzi, z którymi współpracujemy.

DOCENIAMY:
 lojalność,
 uczciwość,
 zaangażowanie,
 rzetelność.

Pozostałe wartości respektowane przez nas
samych, jak i przez pracowników ASTOR, zosta-
ły wypracowane w ramach prac nad Deklaracją
Polityki Personalnej.



Współpraca
w zespole

Win-Win Wzajemny
szacunek



CHCEMY RAZEM, Z PASJĄ
I ZAANGAŻOWANIEM,
UNOWOCZEŚNIAĆ PRZEMYSŁ.
WSPIERAMY W ROZWOJU LUDZI,
Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY.

MISJA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZARZĄDZANIU

WZAJEMNA
POMOC

I WSPARCIE

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE
I DOCENIANIE RÓŻNIC

PODEJŚCIE
WIN-WIN

SZACUNEK DO SIEBIE
NAWZAJEM,

DO DOSTAWCÓW
I KLIENTÓW

HARMONIA
ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO
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NASZYM CELEM JEST SPRAWIĆ,
ABY POLSKA MYŚL INŻYNIERSKA

I MENEDŻERSKA BYŁA SZANOWANA
W EUROPIE I NA ŚWIECIE.

WIZJA

WOLNOŚĆ
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

LOJALNOŚĆ

UCZCIWOŚĆ

ZAANGAŻOWANIE

RZETELNOŚĆ



O NAS

PROFIL FIRMY

Posiadamy unikalną w skali polskiego ryn-
ku ofertę, zapewniającą naszym klientom dostęp 
do nowoczesnych:

 systemów sterowania,
 oprogramowania przemysłowego,
 systemów monitoringu,
 systemów zrobotyzowanych.

Nasza oferta produktowa uzupełniona jest o szereg 
usług (szkolenia, doradztwo, serwis i inne), które 
ułatwiają wybór, wdrażanie i eksploatację dostar-
czanych przez nas systemów. Z naszych rozwiązań 
korzystają duże fabryki i małe fi rmy, praktycznie
w każdej branży przemysłu. Pełna i aktualna oferta 
produktów i usług dostępna jest zawsze na stronie 
www.astor.com.pl

Jesteśmy obecni w 7 miastach Polski: Gdańsku, 
Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, War-
szawie, Wrocławiu oraz na szkoleniach i imprezach 
o charakterze naukowym lub popularno-nauko-
wym w całej Polsce.

Firma ASTOR od 1987 roku dostarcza nowoczesne technologie z zakresu sys-
temów IT dla przemysłu, automatyki przemysłowej i robotyki oraz wiedzę biz-
nesową i techniczną dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw przemysło-
wych. Stale dążymy do bycia najlepszym ekspertem w tej dziedzinie w Polsce.

Na mapie Polski wyróżnia się nasza główna siedzi-
ba, ASTOR Technology Park, w której funkcjonu-
je pierwsza w Europie interaktywna, dostępna dla 
kontrahentów, studentów, przedstawicieli świata 
naukowego i turystów, wystawa robotyki i techno-
logii IT – ASTOR Innovation Room. Odbywają się 
w niej testy, pokazy i szkolenia.

Od wielu lat działamy w Business Center Club.
Jesteśmy zdobywcą wielu nagród zarówno polskich, 
jak i międzynarodowych, m.in. prestiżowego tytułu 
„Ten, który zmienia polski przemysł”, Medalu Eu-
ropejskiego, tytułu siódmego Najlepszego Miejsca 
Pracy w Polsce w roku 2014, w kategorii fi rm za-
trudniających do 500 osób oraz tytułu Innovatora 
Małopolski 2014.

KOGO WSPIERAMY?
Zarządy | Automatyków | Działy Utrzymania 
Ruchu | Działy IT | Działy Produkcji | Lean Tech-
nologów i Energetyków | Projektantów i Biura 
Projektowe
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OFERTA PRODUKTOWA
 systemy zdalnego sterowania i monitoringu,
 systemy do zarządzania informacją z procesów 

i produkcji,
 systemy sterowania procesami produkcyjnymi

i przemysłowymi,
 automatyzacja i robotyzacja linii produkcyjnych,
 systemy monitoringu mediów,
 systemy sterowania maszyn,
 systemy sterowania wysokiej dostępności,
 szkolenia techniczne i biznesowe,
 usługi serwisowe i wsparcia technicznego,
 koordynacja projektów inwestycyjnych,
 konsultacje biznesowe i techniczne.

OFERTA USŁUG
 szkolenia techniczne i biznesowe,
 koordynacja projektów inwestycyjnych,
 usługi serwisowe i wsparcia technicznego,
 konsultacje biznesowe i techniczne.

RELACJE Z DOSTAWCAMI
Firma ASTOR jest przedstawicielem w Polsce
takich globalnych marek jak:

 General Electric USA 
  Wonderware – należy do koncernu 

Schneider Electric USA
 Kawasaki Robotics Japonia

 Satel Finlandia 
 Horner APG Irlandia
 Korenix Tajwan
 Epson Japonia
 Woodhead USA

Byliśmy wielokrotnie nagradzani przez dostawców 
za wysokie wyniki sprzedaży, czego dowodem jest 
m.in. nagroda „Excellent Sales Award” – za wy-
niki sprzedaży robotów Kawasaki. Nagradzane są 
również nasze działania marketingowe, promujące 
globalne marki w Polsce. Nagrodą „Imagination 
in Marketing” od fi rmy GE Intelligent Platforms 
potwierdziliśmy wyjątkową skuteczność działań 
marketingowych w skali całej Europy. Prowadzo-
ne przez nas działania w kontekście GE Intelligent 
Platforms – oferty należącej do koncernu Gene-
ral Electric, sprawiły, że w badaniach świadomości 
marki, rozponawalność oferty GE w Polsce wypada 
znacznie lepiej, niż na innych rynkach europejskich.

Wszystkie nasze osiągnięcia sprawiły, że fi rma 
ASTOR jest postrzegana przez zagranicznych  
partnerów przez pryzmat profesjonalnych działań 
dystrybucyjnych.

4000+ klientów

7 oddziałów 7 dostawców

28 lat na rynku 120 pracowników

ASTOR W LICZBACH



Z perspektywy wewnętrznej efektywność, którą nazywamy 
także sprawnością operacyjną, to umiejętność wybierania 
przez zespoły spraw, które są najważniejsze, koncentro-
wania się na nich w działaniu, ale także umiejętność re-
zygnowania z działań, które tej wartości nie dają. Z per-
spektywy zewnętrznej, np. szefa zakładu przemysłowego, 
jest to umiejętność dostrzegania i mierzenia, jakie procesy 
są najbardziej kosztochłonne i mają największy potencjał 
oszczędności, np. w obszarze energii elektrycznej. Systemy, które dostarczamy, pomagają 
przekazywać odpowiedzialność za oszczędzanie w zasadzie każdemu pracownikowi takiego 
zakładu.

Andrzej Garbacki
Dyrektor operacyjny

PROFIL FIRMY
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„Przed podpisaniem umowy na realizację projektu pro-
wadzimy wielostronne uzgodnienia techniczne. W  trakcie 
tych prac staramy się przedyskutować i  przeanalizować 
każde zagadnienie techniczne, które może być poten-
cjalnie trudne w  realizacji. Uzgodnienia te są prowadzo-
ne z  użytkownikiem w  sposób otwarty i  mają na celu wy-
pracowanie rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla 
obydwu stron. Otwiera to możliwość szczerej komuni-
kacji w trakcie realizacji, pozwala na dużo szybsze i  łatwiejsze pokonywanie problemów.
Co najważniejsze, pracujemy z Klientami jako jeden zespół.”

Piotr Merwart
Dyrektor ds. Koordynacji
Inwestycji (AKI)

Odpowiedzialne fi nanse to dbanie o dobro wspólne, rozu-
miane jako działanie w duchu wygrana-wygrana w relacjach 
ASTOR-Klienci, -dostawcy, -społeczności. Na co dzień to 
umiejętność oddelegowania odpowiedzialności za fi nanse 
do wszystkich pracowników. Oznacza to, że każdy w fi rmie 
ma wpływ na przychody i zyski fi rmy, i czuje się za to odpo-
wiedzialny. W  tym kontekście ważna jest transparentność 
i dostęp do wszystkich niezbędnych informacji fi nansowych 
dla każdego pracownika.

Michał Wojtulewicz
Wiceprezes ds. Finansów
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STRATEGIA 2013+
Mottem strategii ASTOR 2013+ była wspólna dro-
ga do rozwoju, a jej trzonem – wieloletnia strategia 
zrównoważonego wzrostu.

Cele fi nansowe (przychodowe) zawsze były i są 
defi niowane, natomiast strategicznie najważ-
niejsi dla fi rmy są ludzie (pracownicy), którzy 
byli i są stawiani w fi rmie na pierwszym miejscu 
– przed zyskiem. Przez kilkanaście lat, począw-
szy od połowy lat 90., wizją fi rmy było stworze-
nie „zespołu zespołów”, co automatycznie prze-
łożyło się na bardzo dobrą atmosferę współpracy
i jednocześnie na wyniki fi nansowe – ciągły wzrost 
przychodów.

Pierwszy formalny proces planowania strategicz-
nego ASTOR przeprowadził w roku 2010, kolejny 
w roku 2013, w którym to powstała strategia 3-let-
nia „ASTOR 2013+ Wspólna droga do rozwoju”.

Cele fi nansowe zawsze były i są defi niowane, natomiast strategicznie
najważniejsi dla fi rmy są ludzie, którzy byli i są stawiani w fi rmie na pierwszym 
miejscu – przed zyskiem. 

Kluczową zmianą strategiczną było oparcie rozwo-
ju fi rmy na 3 fi larach biznesowych:

 dystrybucji systemów automatyki – głównym 
odbiorcą są integratorzy systemów automatyki,

 dostarczaniu rozwiązań – głównym klientem są 
bezpośrednio fi rmy produkcyjne,

 koordynacji inwestycji – rozwój nowej jednost-
ki biznesowej odpowiedzialnej za koordynację in-
nowacyjnych projektów dla kluczowych Klientów 
(np. automatyzacja „Długiej Szyny” dla Arcelor-
Mittal Poland).

Strategia 2013+ z perspektywy czasu okazała się 
trafna i przełożyła się na znaczący rozwój wszyst-
kich pracowników i zespołów, równocześnie po-
zwalając na znaczny wzrost przychodów i osiągnię-
cie rekordowego zysku w roku 2014.
Jednym z głównych czynników sukcesu strategii 
było zaangażowanie wszystkich pracowników fi rmy 
do pracy nad nią.
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Istotnym elementem z punktu widzenia strate-
gicznego jest także budowa marek własnych:

 Astraada – Praktyczna automatyka – marka 
ekonomicznych i sprawdzonych komponentów au-
tomatyki dla sektora MSP.

 Comodis – Open technologies. Smart building 
– marka dla systemów automatyki budynkowej ad-
resowanej do automatyków, którzy chcą optyma-
lizować działanie budynków, w których mieszkają 
oraz pracują.

 Profesal Maitenance. System klasy CMMS (Com-
puterized Maintenance Management Systems) 
wspomagający pracę służb utrzymania ruchu w za-
kładach produkcyjnych, przy jednoczesnym  zwięk-
szaniu efektywności i jakość pracy służb utrzymania 
ruchu.

Jednym z głównych założeń Strategii 2013+ było 
dążenie do nieustającego rozwoju i osiągnięcie re-
kordowego zysku w 2015 roku w wysokości 75 mln 
złotych, a wskaźnika NPS (oceny zadowolenia
i chęci polecenia fi rmy) na poziomie 54%.

STRATEGIA 2016+
W 2015 roku powstała Strategia 2016+, której nad-
rzędnym celem jest to, abyśmy jako przedsiębior-
stwo rozwijali się szybciej niż rynek, przy utrzymaniu 
zadowolenia klientów i zwiększaniu efektywności 
działania z wykorzystaniem ponadprzeciętnego po-
ziomu naszej kultury organizacyjnej.

Zgodnie z założeniami nowej strategii, do 2018 
roku ASTOR planuje zwiększać swoje przychody 
ok. 9% r/d/r, a wskaźnik NPS (Net Promoter Sco-
re) ma utrzymywać się na poziomie powyżej 54%, 
przy zachowaniu ciągłego wzrostu naszej efektyw-
ności.
Naszą strategię 2016+ opracowaliśmy zgodnie
z nowym paradygmatem biznesu – czterolistną ko-
niczyną, która symbolizuje nowe możliwości. Nasz 
nowy model biznesowy idealnie się z nim łączy.

Te wszystkie działania będziemy prowadzili tak, by 
gwarantowały one również harmonijny rozwój pra-
cowników i organizacji w oparciu o przyjęte w fi rmie 
wartości. To właśnie pracownicy stanowią i będą 
stanowili o naszej głównej przewadze konkurencyj-
nej, którą jest zespół kompetentnych, słuchających 
siebie nawzajem i inspirujących wzajemnie ludzi.

Odpowiedzialność w każdym wymiarze 
to motto, które będzie nam towarzyszyć 
we wszystkich działaniach prowadzą-
cych do realizacji założeń Strategii 
2016+ .



Strategia na kolejne lata nie powstałaby, gdyby nie zaanga-
żowanie wszystkich pracowników. Sam proces tworzenia był 
niesamowicie ciekawy, a nad strategią aktywnie pracowa-
ły aż 43 osoby, w tym: sprzedawcy, Kierownicy Obszarów 
Sprzedaży, działy wsparcia i ich kierownicy oraz Zarząd Ope-
racyjny. Były to osoby zaangażowane bezpośrednio do prac
w zespole projektowym, osoby uczestniczące w ustaleniach 
warsztatowych oraz osoby pracujące w zespołach robo-
czych w każdym z listków koniczyny (obszarów strategicznych). Można więc założyć, że 
właściwie wszystkie działy i oddziały były reprezentowane i zaangażowane w proces two-
rzenia strategii. Oprócz bezpośredniego udziału w pracach, wielu z Was wypowiedziało 
swoje zdanie w dwóch ankietach.

Paweł Wróbel,
Dyrektor oddziału ASTOR Katowice, kierownik projektu „Strategia 2016+”

Odpowiedzialny sprzedawca to ktoś, kto w trakcie całego 
procesu sprzedaży jest skupiony na potrzebach klienta. Zna 
i rozumie jego cele biznesowe, umie dostosować oferowane 
rozwiązanie do jego potrzeb. Jednocześnie sprzedawca musi 
mieć odpowiednie kompetencje techniczne, aby uzasad-
nić wartość oferowanego rozwiązania. Tylko wtedy będzie 
to w pełni odpowiedzialna sprzedaż.

Tomasz Michałek
Dyrektor sprzedaży



STRATEGIA 2016+
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Prace nad projektem „Strategia 2016+” rozpoczęły sie od zdefi nio-
wania grup, z którymi ASTOR współpracuje na co dzień. Było to 
uważne wsłuchiwanie się w potrzeby wszystkich interesariuszy fi rmy.
Finalne oczekiwania do Strategii 2016+ obejmowały analizę:

 58 ankiet wypełnionych drogą elektroniczną przez pracowników,
 20 wywiadów telefonicznych z Kierownikami obszarów sprzedaży

i Działów Wsparcia oraz AKI i Profesala,
 oczekiwań Zarządu Operacyjnego (w tym Właścicieli).

Lista Interesariuszy
wzięta pod uwagę
w trakcie prac
nad Strategią
ASTOR 2016+

ZARZĄD

INSTYTUCJE
FINANSOWE,

BANKI

SPRZEDAWCY

PRACOWNICY
DZIAŁY 

WSPARCIA

SPOŁECZNOŚCI

KIEROWNICY,
DZIAŁY WSPAR-

CIA

WŁAŚCICIELE

EDUKACJA

AKIKLIENCI KANDYDACI
DO PRACY

KIEROWNICY 
OBSZARÓW 
SPRZEDAŻY

DOSTAWCY

STRATEGIA 2013+ A 2016+



„Badanie satysfakcji klienta pomaga nam zapewnić wy-
soką jakość obsługi klienta w procesie realizacji zamó-
wień. Dbamy o zadowolenie naszych klientów poprzez 
profesjonalną, miłą i sprawną obsługę. Chcemy również 
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, 
dlatego bardzo cenne są dla nas ich opinie. Wyniki bada-
nia NPS zwiększają nasze zaangażowanie i motywują nas 
do ciągłej poprawy efektywności.”

Katarzyna Dudczak
Dyrektor Działu Realizacji Zamówień

„Ze względu na charakter i model naszego działania, dobie-
rając dostawców nastawiamy się na długofalową współpra-
cę, dlatego najważniejsze w relacjach z nimi jest zaufanie, 
otwartość i partnerskie podejście. Wspólnie dostarczamy 
nowoczesne – często innowacyjne technologie – stąd waż-
na jest także elastyczność dostawcy, dzięki której jesteśmy
w stanie dostosowywać oferowane rozwiązania do potrzeb 
polskich przedsiębiorstw.”

Tomasz Kochanowski
Dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży

STRATEGIA 2013+ A 2016+

Kolejny wymiar konkurowania
Firmy mogą konkurować na trzech poziomach. Pierwszy, 
najbardziej podstawowy, dotyczy konkurowania głównie 
w sferze prostych źródeł sukcesu – cena, dostępność, 
czas realizacji itp. Są to te źródła przewagi rynkowej, 
które są łatwe do naśladowania. Stąd też mają one krót-
kookresowy charakter. Drugi poziom dotyczy nieco trud-
niejszych do prostego skopiowania metod konkurowania. 
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Dotyczą one takich aspektów jak innowacyjność, unikalna obsługa klienta, know-how itp. 

Najwyższy poziom, bo najtrudniejszy do osiągnięcia, dotyczy takich aspektów funkcjono-
wania organizacji, jak kultura organizacyjna, relacje z klientami, marka. Te źródła prze-
wagi konkurencyjnej są praktycznie niekopiowane. Jakże bowiem można powielić kulturę 
organizacyjną Disney’a, relacje, jakie buduje Harley Davidson, czy wartości przypisywane 
marce Apple.

ASTOR od kilku lat, jeśli nie od początku istnienia, podejmuje wyzwanie konkuro-
wania na trzecim poziomie. Konsekwetne budowanie wyróżnialności marki, unikal-
na kultura organizacyjna, a przede wszystkim autentyczne relacje z klientami, do-
stawcami, partnerami biznesowymi sprawiają, że pozycja rynkowa firmy od lat jest 
stabilna, a trudne momenty pokonywane z sukcesem. To jest właśnie kolejny wymiar 
konkurowania, na którym ASTOR już jest.

dr hab. Robert Kozielski
QUESTUS 

„Wskaźnik NPS przede wszystkim pozwala na bieżąco mo-
nitorować jak oceniają klienci jakość naszych usług. War-
tość wskaźnika pozwala nam na statystyczną ocenę naszej 
pracy, ale największą wartość widzimy w analizie szczegółów 
ankiet. To pozwala nam określać, jakie obszary wymagają 
naszej szczególnej uwagi, a powtarzające się opinie przyczy-
niają się także do systemowych zmian w naszym sposobie 
działania. Cenny jest dla nas każdy komentarz, który ankie-
towani mogą wpisać w ankiecie. Zdarza się także, że po ankiecie NPS wracamy do dys-
kusji z klientem, co pozwala razem dojść do lepszego zrozumienia oczekiwań co do dalszej 
współpracy w przyszłości.”

Witold Czmich
Dyrektor Działu Pomocy Technicznej 



ASTOR
ODNOTOWAŁ
REKORDOWE
OBROTY

WYNIKI FINANSOWE

Firma ASTOR od początku swojej działalności, niemal rok w rok odnotowuje wzrost przychodów
i dochodów. W ostatnich trzech latach fi rma ASTOR odnotowała rekordowe obroty. W 2013 roku osią-
gnięto 49,3 mln złotych, a w 2014 aż 52,8 mln złotych.

Jesteśmy stabilnym pracodawcą w oczach pracowników i wiarygodnym
partnerem biznesowym dla naszych kontrahentów. Podejmujemy także decy-
zje o inwestycjach. Najlepszym przykładem jest nasza główna siedziba, która 
jest własnością spółki. Wartość nieruchomości wyceniono na 17 mln złotych.
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NAJLEPSZYMI
AMBASADORAMI
KAŻDEJ FIRMY SĄ
JEJ PRACOWNICY

GRUPY INTERESARIUSZY

Nasze działania nie byłyby możliwe, gdyby nie  
współpraca pomiędzy różnymi grupami, do których 
docieramy. Jako fi rma nie jesteśmy bowiem sami, 
skupiamy wokół siebie  różne grupy interesariuszy, 
zarówno wewnętrzne jak i  zewnętrzne. Na każdą 
z  nich inaczej wpływamy, ale i  każda z  tych grup 
w  różny sposób wpływa na funkcjonowanie naszej 
fi rmy i prowadzenie biznesu.

PRACOWNICY
Każdy członek naszego zespołu jest dla fi rmy 
szczególnie ważnym interesariuszem. Od wspól-
nego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności 
za wspólny cel zależy rozwój i sukcesy ASTOR. 
Najlepszymi ambasadorami każdej fi rmy są jej pra-
cownicy, zatem to od członków zespołu zależy wi-
zerunek fi rmy na zewnątrz: począwszy od etapu 
rekrutacji, poprzez okres zatrudnienia, a nawet czas 
po rozwiązaniu współpracy.

Przyjazna atmosfera pracy, zachowanie równowagi 
między życiem zawodowym, a rodzinnym oraz cią-
gły rozwój i podnoszenie kwalifi kacji – to w naszej 
fi rmie podstawowy element zarządzania.

DOSTAWCY
To głównie producenci rozwiązań przez nas dystry-
buowanych, ale także dostawcy usług: agencje re-
klamowe, fi rmy szkoleniowe, badawcze i inne.

Od udanej współpracy z naszymi dostawcami
zależy skuteczność w wypełnianiu oczekiwań na-
szych klientów, dlatego wspólnie negocjujemy i wy-
pracowujemy partnerskie zasady działania. Staramy 
się uczciwie realizować potrzeby każdej ze stron.

KLIENCI
 Integratorzy – to grupa klientów, którzy wyko-

rzystując nasze technologie, tworzą nowe, unikalne 
rozwiązania, „szyte na miarę” dla poszczególnych 
przedsiębiorstw.

 Producenci OEM* – producenci maszyn i urzą-
dzeń, używający naszych rozwiązań w swoich pro-
duktach.

 Użytkownicy końcowi – fi rmy, do których doce-
lowo trafi ają produkty i rozwiązania z naszej oferty, 
korzystające z nich w codziennej pracy.

W naszym wspólnym interesie jest szybkość i ja-
kość obsługi, dostępność rozwiązań, a także wiedza 
ekspercka na najwyższym poziomie.



OŚRODKI NAUKOWE
KADRA AKADEMICKA
Relacje z placówkami edukacyjnymi są dla naszej 
fi rmy szczególnie istotne.

Chętnie i często współpracujemy z uczelniami, 
wspierając je w zakresie udostępniania i wypoży-
czania sprzętu do laboratoriów. Wszystkie ośrodki 
naukowe zainteresowane nabyciem sprzętu mogą 
zawsze liczyć na preferencyjne, bardzo atrakcyjne 
ceny zakupu, dzięki czemu studenci i pracownicy 
naukowi mają do dyspozycji rozwiązania obowiązu-
jące aktualnie na rynku.

STUDENCI I UCZNIOWIE
To szczególna dla nas społeczność, której po-
święcamy dużo troski. Wierzymy, że popularyza-
cja nowoczesnych technologii wśród studentów
i uczniów nie tylko uzupełnia ich wiedzę i wzboga-
ca doświadczenie, ale oddziałuje także pośrednio 
na rynek pracy. To przecież obecni studenci będą 
w przyszłości wpływać na poziom techniczny pol-
skich przedsiębiorstw.

MEDIA
Bardzo ważna grupa, która wspomaga naszą komuni-
kację zewnętrzną i wspiera nas w procesie docierania 
do pozostałych interesariuszy. Dzieląc się doświad-
czeniem i specjalistyczną wiedzą, wspólnie z przed-
stawicielami mediów i współpracującą z nami agencją 
public relations, prowadzimy swojego rodzaju działal-
ność edukacyjną, poprzez dostarczanie bieżących in-
formacji ze świata automatyki i robotyki.

ORGANIZACJE NON-PROFIT
Naszym zyskiem dzielimy się z innymi, w tym 
z najbardziej potrzebującymi. Wiemy, że bez 
wsparcia środowiska biznesowego wiele or-
ganizacji pożytku publicznego nie mo-
głoby należycie funkcjonować. Dla-
tego też wspomagamy fi nansowo
i organizacyjnie wartościowe 
inicjatywy.

Współpracujemy szczególnie blisko ze stowarzy-
szeniami, które działają na rzecz wyrównywania 
szans w dostępie do edukacji i godnego życia.

KONKURENCJA
Do grona interesariuszy nie możemy nie zaliczyć 
konkurencji. W tym obszarze ważna jest dla nas 
uczciwość w praktykach sprzedażowych i działa-
niach promocyjnych.
Mamy szczęście funkcjonować w branży, w której 
wzajemny szacunek i poziom etyczny relacji bizne-
sowych są utrzymane na bardzo wysokim poziomie. 
Niemniej jednak w naszych przedsięwzięciach sta-
ramy się działać wizjonersko i wyprzedzać konku-
rentów.

Miło jest nam słyszeć od klientów, że realizowane 
przez nas pomysły stają się często wzorem do na-
śladowania dla innych fi rm z branży.

*OEM – z ang. Original Equipment
Manufacturer – Producenci maszyn 
i urządzeń

GRUPY INTERESARIUSZY
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NASZE PRODUKTY
WIELOKROTNIE BYŁY
DOCENIANE

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Firma ASTOR była nagradzana w wielu bran-
żowych i ogólnopolskich konkursach. Nasze pro-
dukty wielokrotnie były doceniane m.in. przez cza-
sopisma branżowe.
W 2014 roku magazyn „Napędy i Sterowanie” 
uznał Astraada PLC RCC produktem roku 2014 
w kategorii: Systemy sterowania procesami i ukła-
dami.
Nagroda Produkt roku 2013 w kategorii: Opro-
gramowanie, została nam przyznana za Platformę 
Systemową Wonderware 2012 R2 przez „Control 
Engineering”.

Oprócz nagród produktowych otrzymaliśmy na-
grodę CEE Manufacturing Excellence Awards 
w kategorii dostawca roku w dziedzinie Robotyka/
Automatyzacja. Nasz łańcuch dostaw został rów-
nież nagrodzony przez „MSI Polska”, który określił 
nas mianem Najlepszego dostawcy IT dla przemy-
słu w 2012 roku.

Z kolei polski instytut Great Place to Work® wy-
brał firmę ASTOR jako jedno z najlepszych miejsc 
pracy.

Nasze najważniejsze wyróżnienia na przestrzeni 
ostatnich lat:

2015
 Nagroda Produkt Roku 2014 za komputer prze-

mysłowy Astraada AS47C19 w kategorii: Panele 
operatorskie. Organizator konkursu: Control En-
gineering.

 Nagroda Produkt Roku 2014/2015 za Quick 
Panel+ w kategorii: Systemy sterowania procesami
i układami. Organizator konkursu: Napędy i Stero-
wanie.

2014
 VII miejsce wśród Najlepszych Miejsc Pracy 

w Polsce 2014 w badaniu polskiego Instytutu Gre-
at Place to Work® w kategorii: Organizacji zatrud-
niającej poniżej 500 pracowników (wśród firm 
z polskim kapitałem – 1. miejsce).

 Nagroda Produkt roku 2014 w kategorii: Sys-
temy sterowania procesami i układami za produkt 
Astraada PLC RCC. Organizator konkursu: czaso-
pismo „Napędy i Sterowanie”.

 Nagroda Produkt roku 2013 w kategorii Opro-
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gramowanie za produkt Platforma Systemowa 
Wonderware 2012 R2. Organizator konkursu: 
„Control Engineering”.

2013
  Laureat III miejsca w badaniu polskiego Insty-

tutu Great Place to Work® - Najlepsze Miejsca 
Pracy 2013.

  Nagroda CEE Manufacturing Excellence Awards 
w kategorii Dostawca Roku w dziedzinie Robotyka/
Automatyzacja.

 Dotarcie do finału VIII edycji konkursu Lider Wspar-
cia IT 2012. Organizator konkursu: HDI-Poland.

 Wyróżnienie medalem europejskim BCC
dla ASTOR Consulting.

 Nagroda w kategorii: Aplikacji biznesowych
w konkursie: Product of The Year 2012 dla
Wonderware InTouch. Organizator konkursu: 
magazyn „Plant Engineering”.

  Tytuł Najlepszego dostawcy IT dla przemysłu 
2012. Organizator konkursu: „MSI Polska”.

 Nominacja w konkursie Firma Dobrze Widzia-
na na najlepszy wizerunek w obszarze społecznej 
odpowiedzialności biznesu w województwie ma-
łopolskim. Organizator konkursu: Business Cen-
tre Club.



„SZCZEGÓLNIE
DBAMY O RELACJE.”

We wszystkich prowadzonych przez 
nas działaniach przyświecają nam 
zasady etyki i moralności.



„SZCZEGÓLNIE
DBAMY O RELACJE.”
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W ASTOR szczególnie dbamy o relacje.
Z każdą grupą społeczną – klientami, dostawca-
mi, partnerami biznesowymi, mediami. Zależy nam 
przede wszystkim na tym, by były one pozytywne,
a nasi klienci wyrażali swoje zadowolenie poprzez po-
lecenia naszej fi rmy.

We wszystkich prowadzonych przez nas działaniach 
przyświecają nam zasady etyki i moralności. Od sa-
mego początku kładziemy nacisk na jak najwyższy   
poziom obsługi klientów. Wsłuchujemy się również 
w ich oczekiwania, by tworzyć jeszcze lepsze pro-
dukty i usługi.

Doceniamy długofalowych partnerów i staramy 
się, by poziom ich satysfakcji stale rósł.

Szczególną wagę przywiązujemy do współpracy 
z mediami. Za ich pośrednictwem staramy się 
przekazywać rzetelne informacje na temat na-
szych działań. Regularnie więc wypowiadamy się 
w mediach, przez to docieramy do szerokiego 
grona naszych interesariuszy.

WSTĘP

WSTĘP

Od początku współpracy w 2014 r. nasza relacja jest na-
cechowana zaufaniem i wzajemnym szacunkiem, ale także  
pełna nieustannego zaciekawienia punktem widzenia drugiej 
strony. Po dwóch latach mamy już za sobą wiele wspólnie 
zrealizowanych wyzwań i osiągniętych sukcesów. Nieustan-
nie wzajemnie się inspirujemy – m.in. dzięki odmienności 
perspektyw. Jednocześnie mamy pewność, że łączy nas ten 
sam pogląd na kwestie fundamentalne, dotyczące zasad 
etyki biznesowej. ASTOR to nie tylko technologia, ale przede wszystkim niesamowici lu-
dzie – to w nich drzemie wiedza, kreatywność, innowacyjność i pasja. Dzięki unikalnemu 
modelowi zarządzania, te wartości są umiejętnie podsycane, a ich efekty mamy przyjem-
ność prezentować szerzej. Na co dzień niezmiernie cenimy sobie także otwartość, z jaką 
ASTOR komunikuje się z nami i jesteśmy przekonani, że przekłada się ona na otwartość 
w komunikacji z otoczeniem, którą wspieramy.

Rafał Czechowski
Managing Director
Imago PR



ETYKA DZIAŁANIA

ETYKA DZIAŁANIA

Budowanie uczciwych, partnerskich relacji 
pomiędzy fi rmą a dostawcami i klientami, stanowi 
obowiązek każdej spółki, pretendującej do miana 
odpowiedzialnej społecznie. W dobie silnej kon-
kurencji i presji na obniżanie cen kosztem jakości, 
obszar ten jest dla wszystkich fi rm szczególnym 
wyzwaniem. Jesteśmy dojrzałą organizacją, dlatego 
podstawą naszych codziennych działań są zasady 
etyki biznesowej.
Objawiają się one w relacjach biznesowych, ale 
również w codziennej pracy naszych pracowników, 

Jesteśmy dojrzałą organizacją, dlatego
podstawą naszych codziennych działań
są zasady etyki biznesowej.

którzy przestrzegają Deklaracji Polityki Personal-
nej, tworzonej przez nich samych. Celem polityki 
personalnej jest zapewnienie stabilnego zatrudnie-
nia i satysfakcji z pracy. Tworzymy fi rmę o rodzinnej 
atmosferze, zorganizowaną zgodnie z najlepszymi 
wzorcami, z sukcesem konkurującą na rynku.
Dążymy do tego poprzez budowanie długofalowych 
relacji ze współpracownikami, klientami i partnera-
mi, w oparciu o profesjonalną, rzetelną i życzliwą 
współpracę. Od siebie nawzajem oczekujemy lojal-
ności, zaangażowania i ciągłego podnoszenia swo-
ich kompetencji.
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STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA

Oferta ASTOR to wynik wiedzy i ponad 
dwudziestoletniego doświadczenia fi rmy jako dys-
trybutora najwyższej klasy rozwiązań z zakresu 
informatyki, robotyki i automatyki, uzupełniony 
o profesjonalne wsparcie techniczne oraz partner-
skie relacje z klientami. Nasza fi rma posiada unikal-
ną – w skali polskiego rynku – ofertę, gwarantującą 
partnerom i klientom dostęp do zweryfi kowanych 
w działaniu konfi guracji systemów, złożonych 
ze sprzętu i oprogramowania. Ponadto zapewniamy 
szereg profesjonalnych usług, ułatwiających dobór, 
wdrażanie i eksploatację kompletnych systemów 
automatyzacji procesów produkcyjnych w przemy-
śle.

DBAMY RÓWNIEŻ O WYSOKĄ JAKOŚĆ 
OBSŁUGI NASZYCH KLIENTÓW POPRZEZ:

 System pomocy technicznej ASTOR
 stałe podnoszenie kwalifi kacji

inżynierów wsparcia,
 prowadzenie badań zadowolenia

i lojalności klientów (NPS),
 aktualizowanie materiałów zgromadzonych

w systemie Profesal.

 Usługi „consultingowe”
 rozszerzanie koncepcji rozwoju

działów automatyki,
 kalkulowanie rentowności inwestycji

w oparciu o nowoczesne technologie w przemyśle,
 rozszerzanie systemów wirtualizacji.

 Automatyzację procesów zakupowych
 założenie i rozwój sklepu internetowego ASTOR24.pl

 Platformę internetową ASTOR
 rozwój ścieżek szkoleniowych,
 dostęp do historii transakcji.

W ASTOR kluczowe jest dla nas także rozwijanie 
i utrzymywanie właściwych relacji z dostawcami. 
Dział Wsparcia Sprzedaży koordynuje te działania 
dwutorowo:

Ze strony ASTOR – poprzez realizację ustalonych 
wspólnie z dostawcą celów zakupowych na dany 
rok oraz utrzymywanie świadomości marki. Poma-
gają nam w tym szczególne zadania operacyjne:

 przekazywanie informacji zwrotnej na temat roz-
woju produktów i usług u dostawców,

  uczestnictwo w szkoleniach technicznych i han-
dlowych u dostawców,

 udział w spotkaniach dystrybutorów,
 wdrażanie produktów na rynek polski.

Ze strony DOSTAWCY – poprzez koordyna-
cję zadań operacyjnych przez naszego opiekuna 
na bieżąco dostępnego u dostawcy:

 realizacja ustalonej polityki cenowej,
 dostarczanie produktów zgodnie z zamówieniami,
 informowanie o planach rozwoju produktów i do-

starczanie ich na czas,
 wsparcie spotkań z kluczowymi klientami,
 kooperacja przy najważniejszych projektach

klientów.

WYSOKA JAKOŚĆ



CELE, 
DO KTÓRYCH DĄŻYMY 
Z ZAANGAŻOWANIEM

KOMUNIKACJA W MARKETINGU I REKLAMIE

W celu podnoszenia jakości naszej komunika-
cji marketingowej, wyznaczamy sobie w tej sferze 
perspektywiczne cele, do których dążymy z zaan-
gażowaniem. Na najbliższe lata założyliśmy:

 Utrzymanie udziału w poszczególnych rynkach
  systemów sterowania,
 oprogramowania przemysłowego,
 szkolenia i usług consultingowych.

 Wzrost udziału w rynku
 systemów zrobotyzowanych,
 usług zarządzania projektami,
 koordynacji inwestycji.

 Osiągnięcie wyższego poziomu satysfakcji 
klientów – mierzonej wskaźnikiem rekomendacji 
i poleceń (NPS).

 Dążenie do lepszego rozumienia potrzeb klu-
czowych klientów – poprzez Program Partnerski 
oraz koordynatorów branż strategicznych.

 Stałe podnoszenie jakości obsługi klienta
– poprzez System Sprzedaży ASTOR 2.0, Pomoc 
Techniczną ASTOR oraz wskaźnik rekomendacji
w sprzedaży.

 Budowę świadomości marki ASTOR
w nowych branżach i sektorach.

Cieszy nas, że nasza komunikacja marketingowa 
jest zauważana i doceniana przez dostawców. Po-
twierdzeniem tego faktu są otrzymywane przez 
ASTOR wyróżnienia. Jesteśmy dumni, że coraz 
częściej nasze inicjatywy stają się także inspiracją, 
a nawet wzorem do naśladowania dla dostawców
i dystrybutorów w innych krajach.

WYRÓŻNIENIA OTRZYMANE
OD NASZYCH DOSTAWCÓW

 Działania sprzedażowe
 nagroda „Record Sales” od fi rmy Wonderware,
 nagroda „Excellent Sales Award” za osiągnięte 

wyniki sprzedaży robotów Kawasaki.

 Działania marketingowe
 nagroda „Distributor Marketing Excellence 

Award FY 2007”,
 nagroda „Imagination in Marketing” przyznana 

przez GE Intelligent Platforms.

ASTOR od wielu lat prowadzi profesjonalną i rzetelną komunikację marketingową. 
Naszym podstawowym założeniem jest to, aby podejmowane przez nas działania 
reklamowe były pozytywnie odbierane przez partnerów w Polsce i za granicą.
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ASTOR to jedna z pierwszych fi rm, z jaką miałem przyjem-
ność współpracować, gdy wprowadziłem czasopismo Control 
Engineering na polski rynek w 2003 roku. Od tamtego cza-
su są naszym lojalnym partnerem biznesowym. Przez ostatnie 
dwanaście lat obserwowałem, z jak dużym zaangażowaniem 
i profesjonalizmem ASTOR promuje swoje produkty i dba 
o swój wizerunek na łamach czasopisma Control Engineering 
Polska. Uważam fi rmę ASTOR za jedną z najbardziej innowa-
cyjnych fi rm na polskim rynku automatyki przemysłowej – wyznaczającą kierunki nie tyl-
ko w dostarczaniu amerykańskich produktów na rynek polski, ale także w obsłudze Klienta 
i rozwoju produktów zaprojektowanych i wyprodukowanych w Polsce.

Michael Majchrzak
wydawca
Control Engineering Polska

Dekada współpracy, wiele spotkań i  udanych projektów. 
Z  przekonaniem stwierdzam, że ASTOR to wśród polskich 
dostawców automatyki przemysłowej fi rma o  najbardziej 
rozwiniętej kulturze organizacyjnej. Miejsce, gdzie nie tylko 
„technologia spotyka człowieka”, ale życzliwość i  uczciwość 
pracowników są równie wysokie, co ich kompetencje.

Zbigniew Piątek
Redaktor naczelny
Automatyka, Podzespoły, Aplikacje



KOMUNIKACJA W MARKETINGU I REKLAMIE

Rozwijanie partnerstwa to przede wszystkim możliwość 
wspólnego podejmowania się coraz bardziej złożonych  lub 
nowatorskich tematów. Jest to możliwe dzięki rosnącemu 
z czasem wzajemnemu zaufaniu budowanemu na funda-
mentach: tak merytorycznym jak i osobistą troską o po-
głębianie relacji biznesowej. W przypadku MERCOMP, 
wieloletniego Złotego Partnera ASTOR, dużą rolę we 
współpracy odgrywa także dla mnie „dopasowanie charak-
terów”.
 
We współpracy z ASTOR cenię przede wszystkim szczerość i troskę również o interesy 
partnera. To unikatowa cecha w biznesie. Wieloletnia współpraca nie byłaby możliwa 
gdyby nie fachowość, wysoki poziom techniczny, nowatorstwo i cechy osobiste inżynie-
rów ASTOR, z którymi współpracujemy na co dzień.

Piotr Zarzycki
„MERCOMP SZCZECIN” Sp. z o.o.
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Działając w Programie Partnerskim, stawiamy na współpracę 
i wzajemne wsparcie, przy zachowaniu partnerskiego podej-
ścia do relacji i zasad zdrowej konkurencji. Na przestrzeni 
ostatnich kilku lat obserwuję jak rośnie wartość uczestnictwa 
w programie. Jednym z fundamentów programu Partner-
skiego jest dzielenie się wiedzą. Zależy nam na  podnoszeniu 
kompetencji naszych partnerów. To z kolei umożliwia wdraża-
nie przez nich coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań przy 
równoczesnym obniżaniu ryzyka.

Uczestnictwo w Programie Partnerskim sprzyja lepszemu poznaniu się a to skutkuje spraw-
niejszą komunikacją na linii ASTOR – PARTNERZY – INWESTOR. Dzięki temu wspólnie 
uzyskujemy wyższą jakość wdrażanych projektów i większą koncentrację na celach bizneso-
wych klientów.

Piotr Wilk
Manager ds. Kluczowych Klientów
Opiekun Programu Partnerskiego ASTOR

W relacjach z Partnerem Biznesowym najbardziej cenię: 
rzetelność, uczciwość, elastyczność co do formy współpra-
cy i łatwość kontaktów. To wszystko znajduję w ASTOR. Do 
współpracy przekonują mnie przede wszystkim posiadane 
kompetencje, troska o klienta końcowego oraz otwartość 
i rzetelność prowadzonych działań biznesowych.

Marek Wyżykowski
Carboautomatyka S.A.



ASTRAADA ONE
I SYSTEM COMODIS

NOWE PRODUKTY I USŁUGI INSPIROWANE POTRZEBAMI KLIENTÓW

ASTRAADA ONE
Marka Astraada obejmuje nieustannie poszerzaną 
ofertę produktów dla automatyki przemysłowej, 
opartą na technologiach pochodzących od spraw-
dzonych globalnych dostawców. Wprowadziliśmy ją 
na rynek, by wypełnić lukę pomiędzy bardzo tanimi, 
niewiarygodnymi technicznie produktami, a ofertą 
z wyższej półki cenowej.

Produkty Astraada oferowane są w atrakcyjnych 
cenach, które dobrze odzwierciedlają ich funkcjo-
nalność i sprawdzoną jakość techniczną.

Wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów i dopasowujemy do zmieniającego 
otoczenia. Staramy się, by nasza oferta spełniała wszystkie wymogi naszych
partnerów. Dzięki temu powstają produkty i usługi, które są potrzebne
i odpowiadają na oczekiwania zmieniającego się świata.
Tak powstał produkt Astraada One i system Comodis. 

 Oferta produktów Astraada obejmuje:
 Astraada Net – urządzenia komunikacji

przemysłowej,
  Astraada DRV – przemienniki częstotliwości,
 Astraada HMI – panele operatorskie,
 Astraada HMI Panel PC – komputery

przemysłowe,
 Astraada PLC – sterowniki programowalne,
 Astraada Power – zasilacze obiektowe.

Astraada One to nowa linia kompaktowych i mo-
dułowych sterowników w ofercie ASTOR. Produk-
ty z rodziny Astraada One to kompaktowe sterow-
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niki PLC, modułowe sterowniki PLC, sterowniki 
PLC zintegrowane z terminalem operatorskim oraz 
terminale operatorskie.

Nowa rodzina sterowników poszerza naszą ofertę
i wraz z możliwościami, jakie daje system Como-
dis, wprowadza nową jakość w zakresie inteligent-
nego sterowania budynkiem.

COMODIS
System Comodis to otwarte rozwiązanie do auto-
matycznego sterowania budynkiem, które może 
zostać włączone do instalacji elektrycznej w dowol-
nym zakresie.

Wprowadzając Comodis na rynek chcieliśmy udo-
stępnić klientom możliwości, jakie dają układy 
stosowane w automatyce przemysłowej.

System jest rozwiązaniem elastycznym, który 
umożliwia zautomatyzowanie całego budynku, jak

i implementację jedynie wybranych funkcjonalno-
ści.

 Comodis oparty o otwarty protokół Modbus 
umożliwia zastosowanie go w:

 centralnym zarządzaniu budynkiem,
 sterowaniu roletami zasłaniającymi

okna w budynku,
 monitoringu otwarcia okien i drzwi,
 elastycznej instalacji systemu

oświetlenia schodowego,
 monitoringu pojawienia się wody

w pomieszczeniu,
 zarządzaniu budynkiem za pomocą

jednego ciekłokrystalicznego panelu.

Wersja beta systemu Comodis działa aktualnie
w siedzibie głównej ASTOR w Krakowie. 



Firmy obecne w Programie Partner-
skim, otrzymują certyfi kat ASTOR oraz 

wartość dodaną w postaci doradztwa na po-
ziomie biznesu, zarządzania zespołem, marke-

tingu oraz rozwoju kompetencji inżynierów. 

Ważną składową długofalowych relacji 
z perspektywy Klienta, jest bycie zado-
wolonym ze współpracy, czyli z tego, jak 
jestem obsługiwany, kto jest po drugiej 
stronie, czy jest kompetentny, itd. Jed-
nym słowem jest to satysfakcja. Jest ona 
umiarkowana (równa 0), jeśli zrobimy do-
kładnie to, co obiecaliśmy, tzn. percepcja 
= oczekiwania, dodatnia, jeśli trochę więcej 
niż obiecaliśmy (percepcja > oczekiwania) 
i ujemna, jeśli mniej. To, co staramy się ro-
bić na co dzień, to składać odpowiedzialne 
obietnice i dotrzymywać słowa. Czy tak się 
dzieje, dowiadujemy się od Klientów w cią-
głym badaniu poziomu aktywnej rekomen-
dacji (NPS).

Jarosław Gracel
Dyrektor ds. Marketingu 
i Zarządzania Relacjami z Klientami



49

Program Partnerski jest dedykowanym roz-
wiązaniem dla naszych długofalowych partnerów. 
Jak dotychczas do współpracy zaprosiliśmy ponad 
200 fi rm, a z każdym kolejnym rokiem dołączają 
do nas nowe podmioty. Do programu zapraszamy 
małe (jednoosobowe), średnie i duże spółki z bran-
ży automatyki, informatyki przemysłowej, robotyki 
oraz produkcji maszyn.

Zależy nam na fi rmach, które chcą się związać
z nami na dłużej i na zasadzie wzajemnej współpra-
cy umacniać wspólną pozycję w kluczowych bran-
żach przemysłu i infrastruktury.

Certyfi kujemy w programie tylko takie fi rmy, które 
gwarantują wysoką jakość świadczonych usług.

Firmy integratorskie mogą skorzystać z jednego 
trzech poziomów certyfi kacji:

 Zarejestrowany Integrator ASTOR – tytuł przy-
znawany fi rmom, które chcą rozpocząć współ-

pracę z ASTOR. Firmy te mają możliwość poznać 
ASTOR i zbudować pierwsze aplikacje w oparciu
o nasze produkty. To pierwszy krok dla fi rmy, która 
w przyszłości chce przystąpić do programu na peł-
nych zasadach.

 Srebrny Partner ASTOR – tytuł przyznawa-
ny fi rmom z krótszym stażem pracy z systemami 
ASTOR, lecz z wiedzą i zrealizowanymi wdrożenia-
mi, które są godne polecenia.

 Złoty Partner ASTOR – tytuł przyznawany fi r-
mom o najwyższych kompetencjach we wdroże-
niach produktów z oferty naszej fi rmy, posiadają-
cych wieloletnie doświadczenie.

Certyfi kat Srebrny Partner ASTOR oraz Złoty 
Partner ASTOR jest przyznawany na dany rok ka-
lendarzowy z możliwością przedłużenia na kolejny 
rok przy spełnieniu wymagań stawianych wobec 
fi rmy z tytułem integratorskim.

PROGRAM PARTNERSKI

BUDOWANIE
DŁUGOTERMINO-
WYCH RELACJI

Firma ASTOR działa od wielu lat na rynku polskim i od samego początku ogrom-
ną wagę przykłada do budowania oraz utrwalania relacji z klientami. Wsłuchuje-
my się w ich opinie, tak by nasze produkty i usługi najlepiej odpowiadały na ich 
zapotrzebowanie. Stale udoskonalamy naszą obsługę klienta, a współpracę
z naszymi klientami opieramy na budowaniu długoterminowych relacji.



JAK MIERZYMY
SATYSFAKCJĘ?

BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW ŹRÓDŁEM NOWYCH ROZWIĄZAŃ

 JAK MIERZYMY SATYSFAKCJĘ?
Metoda: wskaźnik rekomendacji (NPS)
Stosowana: od 2011 roku
Zalety: pomiar wskaźnika satysfakcji przekłada się 
na dane liczbowe, które są łatwe w interpretacji
i pozwalają na wprowadzenie konkretnych zmian
w działaniu fi rmy.
Wynik: w 2015 roku osiągnęliśmy współczyn-
nik na poziomie 70%. Taki sam wynik odnotował 
w swoich badaniach amerykański producent kom-
puterów, fi rma DELL. Średni współczynnik dla 
branży wynosi 37%.

Badanie wskaźnika rekomendacji, to nie jedyna me-
toda stosowana przez nas w sprawdzaniu poziomu za-
dowolenia naszych klientów. Zbieramy również opinie
o naszych produktach w trakcie indywidualnych spo-
tkań i rozmów. Przekładają się one m.in. na przyśpie-
szenie naszej reakcji w przypadku zgłoszenia jakiejkol-
wiek nieprawidłowości.
W 2012 roku uruchomiliśmy także stałe, całoroczne 
badanie satysfakcji, które pozwala ocenić ogólny po-
ziom zadowolenia. W przypadku zauważenia spadku 
tego wskaźnika reagujemy, bez oczekiwania na wyniki 
badania okresowego.

Największe amerykańskie przedsiębiorstwa osią-
gają Net Promoter Score na poziomie 50-80%.

Wynik badania satysfakcji klientów ASTOR, metoda Net 
Promoter Score, ARC Rynek i Opinia, październik 2011

COMPUTER HARDWARE* [NPS US Market, 2010]
* Źródło: Satmetrix. Uwaga! wynik marki Dell podano na podstawie
danych z 2009 roku

Okresowo przeprowadzamy kontrolne badania satysfakcji klientów, aby mieć 
pewność co do poziomu zadowolenia naszych kontrahentów ze współpracy
z ASTOR. Badania przeprowadza dla nas profesjonalna agencja badań rynku 
i opinii. Dzięki tej inwestycji otrzymujemy precyzyjną informację, w postaci 
wymiernych wskaźników satysfakcji.
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RELACJE Z MEDIAMI

Jesteśmy w kontakcie z wieloma dzienni-
karzami z mediów opiniotwórczych, branżowych 
i biznesowych. Informujemy media nie tylko o na-
szej biznesowej aktywności, ale również o naszym 
zaangażowaniu w projekty edukacyjne, wydarzenia 
sportowe i akcje charytatywne. Chętnie udziela-
my także komentarzy dotyczących bieżącej sy-
tuacji na rynku i dzielimy się naszą wiedzą eks-
percką m.in. na temat najnowszych branżowych
i biznesowych trendów.
Najważniejszy jest dla nas bezpośredni kontakt, dlate-
go chętnie inicjujemy spotkania z dziennikarzami oraz 
zapraszamy ich na interesujące wydarzenia. Jesteśmy 
również dostępni na targach branżowych, podczas 
których rozmawiamy i nawiązujemy relacje z przedsta-
wicielami mediów.

MEDIA O NAS
Elżbieta Jaworska – redaktor naczelna
magazynu MSI Polska

„ASTOR jest fi rmą bardzo medialną. Rzetelnie relacjo-
nuje ważne wydarzenia, opisuje wszystkie nowe produkty. 
Kontakt z fi rmą ASTOR to ogromna przyjemność. Za-
wsze mogę liczyć na interesującą wypowiedź czy potrzeb-
ne redakcji materiały.
W dodatku ASTOR jest 4-krotnym laureatem kon-
kursu MSI Polska Najlepszy dostawca IT dla przemysłu, 
co najlepiej świadczy o wadze, jaką przywiązuje do relacji 

z klientami i partnerami, a także o jego fi lozofi i działania. 
W konkursie tym oceniane są bowiem kontakty dostawcy 
z odbiorcami jego rozwiązań i ja z przyjemnością podpisuję 
się pod tym werdyktem.”

Zbigniew Piątek – redaktor naczelny
magazynu „Automatyka, Podzespoły,
Aplikacje”, automatykaB2B.pl

„Nawiązanie obustronnie satysfakcjonujących relacji – 
zarówno dla dostawcy urządzeń i usług dla przemysłu, jak 
też przedstawicieli prasy – jest zazwyczaj niełatwe. Przed-
siębiorstwa z tej branży rzadko kiedy skupiają się na rozwo-
ju innych aspektów biznesu, niż tych bezpośrednio związa-
nych ze sprzedażą oferowanych przez nie produktów.
Bazując na ponad dziewięcioletniej współpracy z fi rmą 
ASTOR, mogę stwierdzić, że krakowski dostawca urzą-
dzeń automatyki stanowi rzadki wyjątek od tej reguły. Fir-
ma zarządzana przez Stefana Życzkowskiego to przedsię-
biorstwo z misją, które prowadzi regularne akcje wsparcia 
lokalnego biznesu i szeroko rozumianą działalność eduka-
cyjną – nie tylko inżynierów i kadry menadżerskiej w pol-
skich fi rmach, ale też studentów podejmujących pierwsze 
kroki w branży.
W przypadku kontaktów z mediami, fi rmę ASTOR cha-
rakteryzuje wzorcowe podejście do dzielenia się swoim 
know-how, wspierania różnych inicjatyw oraz unikalne 
dla naszego rynku rozwijanie długofalowej, merytorycznej 
współpracy z prasą branżową”.

Firma ASTOR na bieżąco dzieli się z mediami informacjami o nowych 
produktach, wdrożeniach, rozwiązaniach i wydarzeniach fi rmowych.
Zapewniamy mediom szybki i profesjonalny dostęp do wiedzy
o naszej fi rmie. 

SZYBKI DOSTĘP
DO WIEDZY



WIELOPŁASZCZYZNO-
WA WSPÓŁPRACA
I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA ROZWÓJ

W ASTOR w szczególny sposób koncentrujemy się 
na ludziach. Zawsze stawiamy ich na pierwszym miej-
scu, przed zyskiem. Doceniamy ich wkład w rozwój 
fi rmy, umożliwiając rozwój na wielu płaszczyznach. 
Ofertujemy im zawsze to, co mamy najlepsze i tego 
samego oczekujemy od nich samych. Staramy się 
by fi rma ASTOR była zawsze synonimem optymal-
nego miejsca do pracy.



Nieustannie nawiązujemy dialog i wsłuchujemy się 
w potrzeby pracowników. Szkolimy, oceniamy i da-
jemy możliwość samorozwoju, pamiętając przy tym, 
co otrzymujemy w zamian. Nagradzamy i dzielimy się 
naszym zyskiem, by jeszcze lepiej motywować.
Dążymy do tego, by każdy z naszych pracowników 
czuł się jak u siebie w domu.



RELACJE
TO PODSTAWA

NASI PRACOWNICY

Nasza kultura organizacyjna opiera się na part-
nerskiej współpracy, lojalności, zaangażowaniu. 
Nowe osoby do pracy w naszej fi rmie zapraszamy, 
kierując się myślą o długim okresie zatrudnienia.

Niezależnie od długości stażu pracy, staramy się jak 
najlepiej rozpoznawać wzajemne oczekiwania, ak-
tywnie wspierać pracowników w ich rozwoju zawo-
dowym, a jeśli to możliwe – również w realizowaniu 
ich osobistych pasji.

Chcemy być najbardziej pożądanym pracodawcą
w branży automatyki i robotyki.

Budowanie pozytywnych relacji to podstawa każdej sfery prowadzonej przez nas 
działalności. W ASTOR miejsce pracy jest kluczowym obszarem zarządzania fi r-
mą. Dlatego bardzo istotne jest dla nas budowanie rodzinnej atmosfery i życzli-
wych kontaktów z naszymi pracownikami.

SZCZEBLE KARIERY I ROZWOJU
Cenimy sobie otwartość, przejrzystość i szczerość 
w każdej dziedzinie pracy i na każdym poziomie 
struktury fi rmy. Znajduje to swoje odzwierciedlenie 
w mechanizmie awansu, obowiązującym w naszej 
fi rmie. W ASTOR zdobywanie kolejnych szczebli 
zawodowych odbywa się na stałych, jasnych i przej-
rzystych zasadach.

Nasi pracownicy mogą sami zapoznać się ze swo-
ją ścieżką rozwoju i defi nicją poszczególnych sta-
nowisk. W zależności od stażu pracy, posiadanej 
wiedzy oraz nabytego doświadczenia, pracownik
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zostaje przypisany do odpowiedniego poziomu. 
Wraz ze wzrostem doświadczenia i poszerzaniem 
swoich kompetencji, może awansować na wyższe 
stanowisko.

POZIOMY STANOWISK W ASTOR

 Ekspert – najwyższy poziom 
kompetencji, lider w swojej dziedzinie.

Starszy specjalista – pracownik z bardzo dużym 
doświadczeniem, szkolący innych pracowników.

Specjalista – wykwalifi kowany pracownik 
posiadający spore doświadczenia zawodowe.

Samodzielny pracownik – pierwszy poziom osiągany 
przez pracownika, który przeszedł przez etap adaptacji.

Adaptacja – najniższy poziom dla pracowników 
mających niewielkie doświadczenia zawodowe.

POLITYKA PERSONALNA
Dbając o wysoki standard jakości pracy w naszej 
fi rmie, wraz z pracownikami ASTOR wdrożyliśmy 
Deklarację Polityki Personalnej. Dokument two-
rzony przez naszych pracowników i dla nich sa-
mych, obrazuje wszystkie zasady i założenia panu-
jące w naszej fi rmie.

Celem opracowanej polityki personalnej jest za-
pewnienie stabilnego zatrudnienia oraz stałe pod-

wyższanie satysfakcji z pracy. Chcemy, aby każdy 
z pracowników oraz współpracowników poczuł na-
szą rodzinną atmosferę. Od siebie nawzajem ocze-
kujemy lojalności, zaangażowania i ciągłego podno-
szenia swoich kompetencji.

Deklaracja Polityki Personalnej sieci ASTOR

WSZYSTKIM PRACOWNIKOM PRAGNIEMY 
ZAPEWNIĆ:

 komfortowe środowisko pracy
i koleżeńską atmosferę,

 sprawiedliwe traktowanie,
 przejrzystość wartości i standardów

przyjętych w fi rmie,
 udział w zyskach fi rmy,
 szkolenia i rozwój,
 pomoc i wsparcie przełożonych

oraz współpracowników,
 realizację zadań zgodnych z posiadanymi

kompetencjami i predyspozycjami,
 stabilne zatrudnienie.

NAGRADZAMY ZA:
 wkład w sukces fi rmy,
 osiąganie zamierzonych celów,
 zaangażowanie,
 kreatywność,
 efektywną pracę,
 staż pracy.

KOGO POSZUKUJEMY:
 osób z potencjałem, które pragną

związać się z fi rmą na wiele lat,
  osób potwierdzających swoją postawą

cenione przez nas wartości.



Jesteśmy ponad stuosobową organiza-
cją, ale wszyscy mówimy do siebie „na ty”, 
wszystkie drzwi do pokojów są otwarte, 
a  w  biurze nie ma czegoś takiego jak ga-
binet prezesa. Prezes ma pokój, tak jak 
każdy inny pracownik. Każdy nowy pra-
cownik przychodząc do fi rmy przesiąka tą 
atmosferą - może to zabrzmi patetycznie, 
ale jednak - atmosferą bliskości. Czy łatwo 
jest zbudować ciepłą atmosferę w  pracy? 
To, moim zdaniem, nie zależy tylko od ka-
dry zarządzającej, ale przede wszystkim 
od samych pracowników, na ile będą goto-
wi przyjąć nasze obyczaje. Od kierowników 
czy dyrektorów zależy jednak to, czy umie-
jętnie przekażemy te obyczaje, czy dzięki 
nam nowi pracownicy przesiąkną kulturą, 
która ich otacza.

Agnieszka Politańska
Dyrektor Personalny
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NIE AKCEPTUJEMY:
 nieuczciwości,
 zachowań samolubnych,
 zachowań destrukcyjnych w zespole,
 rezygnujemy ze współpracy z osobami, które 

mimo wielu prób porozumienia, nie są chętne 
do akceptowania wartości i standardów przy-
jętych w firmie.

ORGANIZACJA ZADAŃ
Pracę w firmie ASTOR organizujemy zgodnie
z naszym autorskim Systemem Celów i Kompe-
tencji. Dokument wypracowany z przedstawi-
cielami wszystkich działów, miał na celu usyste-
matyzowanie zadań powierzanych pracownikom. 
Tak, by każdy z nich widział sens i celowość wy-
konywanej pracy.

Deklaracja Polityki Personalnej oraz System
Celów i Kompetencji to przykłady partycypacyj-
nego stylu podejmowania decyzji. Oba dokumen-
ty zostały wypracowane przy aktywnym udziale
i konsultacji z przedstawicielami wszystkich działów 

w fi rmie. Wypracowane sformułowania i zasady nie 
są kopiowane z podręczników do zarządzania, ale 
stworzone na bazie konkretnych przykładów z dzia-
łania naszej fi rmy i branży. 

W WYZNACZANIU ZADAŃ OPIERAMY SIĘ 
NA NASTĘPUJĄCYCH ZAŁOŻENIACH:

 ustaleniu zespołowo celów do osiągnięcia,
 dopasowaniu obowiązków zawodowych do indy-

widualnych kompetencji pracowników i ich moc-
nych stron,

 korzystaniu z kaskadowania celów tak, by zadania 
poszczególnych pracowników były spójne z cela-
mi całego działu, a te wyznaczone poszczególnym 
działom korespondowały z celami strategicznymi 
całej fi rmy.

PRZYKŁADOWA
ILUSTRACJA KASKADOWANIA CELÓW

CELE
STRATEGICZNE

ZARZĄD

PION X

BIURO 1X

DZIAŁ
1X

DZIAŁ
2X

DZIAŁ
1Y

DZIAŁ
1Z

DZIAŁ
1X

DZIAŁ
2X

DZIAŁ
1Y

DZIAŁ
1Z

PION Y

BIURO 2X

BIURO Z

BIURO 1XCELE
PIONU

CELE
PIONU

CELE
DZIAŁÓW

CELE
PRACOWNIKÓW



BEZPIECZEŃSTWO
FINANSOWE
I WARUNKI PRACY
WSPIERAJĄCE ROZWÓJ

WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE

UCZCIWY SYSTEM WYNAGRODZEŃ
Pracując nad systemem wynagrodzeń naszych pra-
cowników, chcieliśmy zadbać o jego przejrzystość
i sprawiedliwość.

 Zgodnie z opracowanymi zasadami, poziom wy-
nagrodzeń zależny jest od następujących czynni-
ków:

 poziomu zatrudnienia, zgodnego
z systemem gradacji stanowisk,

 poziomu rozwoju, mierzonego według
systemu celów i kompetencji,

 poziomu realizacji celów sprzedażowych.

Podstawowe wynagrodzenie to tylko jedna ze skła-
dowych pensji pracownika. Po ukończeniu etapu 
adaptacji, każdy z pracowników partycypuje w wy-
pracowanym przez fi rmę zysku, otrzymując dodat-
kową premię od obrotów. Informacja o wysokości 
obrotów jest dostępna dla każdego pracownika, 
po zalogowaniu się do intranetu.

 Pracownikom oferujemy również dodatkowe 
świadczenia fi nansowe:

 dodatki funkcyjne – przysługują pracownikom 
prowadzącym projekty dodatkowe, które wykra-
czają poza standardowy zakres obowiązków,

 Fundusz Nagrody Rocznej – tworzony po osią-

W fi rmie ASTOR dbamy o dobre samopoczucie i odpowiednio wysoką moty-
wację naszych pracowników. Proponujemy im przejrzysty system wynagrodzeń 
oraz świadczenia pozapłacowe. Staramy się zapewnić komfortowe warunki pracy 
tu i teraz, ale myślimy także o ich przyszłości. Chcemy, by czuli się bezpiecznie 
w swoim środowisku pracy oraz poza nim. Dokładamy wszelkich starań, by nasze 
wartości były przejrzyste, a każdy pracownik czuł się sprawiedliwie potraktowany. 
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gnięciu zaplanowanego wyniku fi nansowego. Sta-
nowi najczęściej średnio 20% zysku netto fi rmy, 
który jest rozdzielany pomiędzy pracowników 
zgodnie z zasadami partycypacyjnego stylu podej-
mowania decyzji,

  Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 
stworzony w celu udzielania pomocy i wsparcia fi -
nansowego dla pracowników ASTOR. W ramach 
zwrotnej pożyczki pracownicy mogą otrzymać do-
fi nansowanie do opłat za przedszkole, uczestnictwa 
w przedsięwzięciach kulturalnych, rozrywkowych, 
sportowych oraz kredyt na cele mieszkaniowe,

 Dofi nansowanie do studiów podyplomowych 
– pracownikom zatrudnionym przez co najmniej
3 lata, dofi nansowujemy nawet do 80% ceny se-
mestru studiów. Kierunek studiów musi być zgodny
z zakresem wykonywanych zadań w fi rmie. Wycho-
dzimy naprzeciw potrzebom pracowników i nie wy-
magamy podpisania tzw. deklaracji lojalności.

ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE
Nasi pracownicy otrzymują również dodatkowe 
świadczenia pozapłacowe. Wszyscy zostają obję-
ci pakietem medycznym, którego zakres wzrasta 
wraz z wydłużaniem się stażu pracownika. Każdy 
pracownik ze stażem ponad 1 roku objęty jest pa-
kietem ubezpieczeniowym zawierającym ubez-
pieczenie na życie, ubezpieczenie NNW, ubez-
pieczenie w razie ciężkiego zachorowania oraz 
wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka. 
Każdy pracownik z co najmniej rocznym stażem 
przystępuje także do Funduszu Inwestycyjnego 
opłacanego przez firmę (tzw. III Filar). Oprócz 
pracowników, opieką mogą być objęci także ich 
współmałżonkowie, partnerzy oraz dzieci. 



OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU
I SKUTECZNOŚĆ
DZIAŁANIA

DIALOG I WSPÓŁPRACA

Opracowując trzon naszej komunikacji we-
wnętrznej, nasz intranet – ASTOR Web, staraliśmy 
się maksymalnie usprawnić komunikację między 
działami i oddziałami ASTOR z całej Polski.

ASTOR Web to źródło informacji o najważniej-
szych wydarzeniach w firmie, wynikach finanso-
wych, ogłoszeniach pracowników, prowadzonych 
projektach, nowych produktach czy materiałach 
marketingowych.

Narzędzie umożliwia kompleksowe zarządzanie i 
komunikację wśród pracowników firmy. Z jego po-
mocą m.in. wdrażamy nowe osoby do firmy, planu-
jemy urlopy oraz dystrybuujemy informacje na te-
mat systemu obiadowego. System ma również 

funkcję komunikatora, która umożliwia łączność 
między różnymi pracownikami i przełożonymi.
Ważną funkcjonalnością ASTOR Web jest również 
narzędzie Kompas Umiejętności. Przy jego użyciu 
pracownicy mogą przeanalizować swoje kompe-
tencje i otrzymać informację zwrotną od przełożo-
nych na temat umiejętności wymagających popra-
wy. Z kolei dla przełożonych to możliwość śledzenia 
postępów swoich podwładnych.

ASTOR Web cieszy się dużą popularnością wśród 
pracowników. Świadczy o tym znaczna liczba ogło-
szeń i informacji codziennie zamieszczanych przez 
nich w systemie. Cieszymy się, że narzędzie spełnia 
swoją rolę. To świadczy o wysokim poziomie zaan-
gażowania całego zespołu i poczucia identyfikacji 
z firmą. 

W firmie ASTOR stawiamy na efektywność wszystkich podejmowanych przez nas 
działań, uwzględniając w tym komunikację wewnętrzną. Myślimy o niej przede 
wszystkim pod kątem sprawności. Im jej wskaźnik jest wyższy, tym generujemy 
większą oszczędność czasu i zwiększamy skuteczność działania. 
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Przykładowy wygląd strony ASTOR Web



Szkolenia są przewidziane dla wszystkich pra-
cowników każdego z działów. Rodzaj poszczegól-
nych stopni kształcenia jest dobierany indywidu-
alnie dla każdego z pracowników, zależnie od stażu 
pracy i zakresu obowiązków.

NA SZKOLENIACH DĄŻYMY DO REALIZA-
CJI NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:

  budowania otwartości i pogłębiania relacji
pomiędzy współpracownikami,

 ułatwienia komunikacji pomiędzy
poszczególnymi działami fi rmy,

 budowania mapy skojarzeniowej fi rmy,
 zwiększania efektywności pracy poprzez

lepszą organizację czasu,
 określania celów zawodowych

i priorytetów w pracy.

OCENY OKRESOWE I BADANIA
SATYSFAKCJI
W ASTOR stawiamy na ludzi. Zależy nam, by dzia-
łania przez nich prowadzone były jak najskutecz-
niejsze. Dlatego stale monitorujemy efekty ich 
pracy poprzez przeprowadzanie ocen okresowych 
(Ocena 360) oraz badań satysfakcji. Otrzymywa-
ne wyniki pozwalają nam lepiej rozumieć pracow-
ników i dopasowywać zadania odpowiednio do ich 
umiejętności.
Konieczność brania udziału w ocenach okresowych 

może budzić obawę i niechęć wśród pracowników. 
Dlatego dużo wysiłku wkładamy w komunikację 
procesu oceny. Informujemy ich o procedurach 
i celowości oceny okresowej. Dzięki temu minima-
lizujemy zagrożenie negatywnym odbiorem tego 
procesu.

 Przeprowadzając oceny okresowe kierujemy się 
trzema zasadami:

 dialog przełożonego z podwładnym jest najważ-
niejszym elementem procesu oceny,

 odpowiednio przygotowany do swojej roli oce-
niający jest bardziej istotny od formularzy i proce-
dur oceniania,

 konstruktywne nastawienie pracownika do pro-
cesu oceny jest niezbędnym elementem sukcesu 
rozmowy oceniającej.

Osiągnięte wyniki pozwalają nam na ewalu-
ację kompetencji poszczególnych pracowników. 
Z jednej strony rozpoznajemy ich mocne strony, 
a z drugiej precyzujemy niewykorzystany poten-
cjał. Dzięki temu projektujemy proces stałego 
i konsekwentnego rozwoju poszczególnego pra-
cownika i jego umiejętności oraz osiągamy efekt 
wzrostu motywacji i podniesienia efektywności 
szkoleń wewnętrznych.
Otrzymujemy również od pracowników bardzo 
istotną informację zwrotną, która pozwala nam
lepiej zarządzać ludźmi i fi rmą. 

EDUKACJA, OCENA, ROZWÓJ

W ASTOR STAWIAMY 
NA LUDZI

W fi rmie ASTOR stwarzamy pracownikom przestrzeń i dajemy narzędzia do roz-
woju zawodowego. Korzystając z naszego kanonu szkoleniowego, mogą oni roz-
wijać swoje kompetencje miękkie (np. umiejętności współpracy i komunikacji 
w zespole), jak i twarde (techniki sprzedaży, prezentacje handlowe). 



63

BADANIA SATYSFAKCJI
Równie ważne i istotne jest dla nas to, jak postrze-
gają nas pracownicy. W celu poznania ich opinii
o fi rmie, cyklicznie przeprowadzamy badania satys-
fakcji pracowników. W ciągu kilku edycji tego ba-
dania, zebraliśmy wiele istotnych informacji i wnio-
sków. Pozwoliły nam one wypracować rozwiązania
i udogodnienia przydatne pracownikom w codzien-
nej pracy.

Nasze działania z zakresu komunikacji wewnętrz-
ne są również dostrzegane przez otoczenie we-
wnętrze. Już dwukrotnie zostaliśmy wyróżnieni
w prestiżowym rankingu Great Place to Work.

Wspaniałe miejsce pracy to takie, w którym ufasz 
ludziom, dla których pracujesz, jesteś dumny z tego, 
co robisz i lubisz ludzi, z którymi pracujesz.” - Robert 
Levering, Współzałożyciel Great Place to Work®

W edycji 2014 znaleźliśmy się na VII miejscu. 
Ten wynik dowodzi, że nasze działania z tego za-
kresu są skuteczne i że pracownicy dobrze czują 
się w firmie ASTOR.

ROZWÓJ
Dbamy o rozwój kompetencji naszych pracowników 
i staramy się odpowiadać na ich zapotrzebowanie. 
W celu zwiększania efektywności działu sprzedaży 
uruchomiliśmy projekt System Sprzedaży ASTOR 
[SSA].
Jego celem jest rozwój indywidualnych sił sprzeda-
żowych, które przełożą się na rozwój całej fi rmy.

System Sprzedaży ASTOR to zbiór rekomen-
dowanych zasad, dobrych praktyk oraz narzędzi
w obszarze sprzedaży. Korzystać z niego może każ-
dy pracownik działu sprzedaży, bez względu na styl 
pracy, poziom kompetencji, czy też doświadczenie.

Narzędzie wspiera tzw. naturalnych sprzedaw-
ców, którzy posiadają predyspozycje odpowiednie 
do tego działu. SSA umożliwia ich rozwój poprzez 
zwiększenie wiedzy o dostępnych rozwiązaniach, 
edukację i spiralę świadomości kompetencyjnych.

Dzięki temu systemowi zwiększyliśmy potencjał 
naszego działu sprzedaży.

Wypracowaliśmy skuteczne narzędzia wspierające rozwój zawodowy. Jednym z nich jest kanon szkoleń 
dla pracowników ASTOR. System został rozpisany tak, aby odpowiadała potrzebom na każdym etapie 
rozwoju zawodowego. Obejmuje on zarówno szkolenia tzw. kompetencji miękkich(np. współpraca i ko-
munikacja w zespole), jak i twardych (techniki sprzedaży, prezentacja handlowa).

KANON SZKOLEŃ

Szkolenia
specjalistyczne

Szkolenia
indywidualne

Szkolenia
z wykorzystaniem narzędzi 

informatycznych
(CRM*: Pakiety Offi  ce)

Komunikacja Techniki 
sprzedaży Negocjacje Techniki 

prezentacji
Zarządzanie

czasem

++ +



Współpraca ProOptima z  ASTOR rozpoczęła się w  2015 
roku. Zostaliśmy zaproszeni do realizacji szeregu szkoleń 
z  obszaru soft skills (kompetencji menedżerskich i  nego-
cjacyjnych). Na podstawie naszych doświadczeń w tym, jak 
ASTOR traktuje dostawców (czyli nas samych) i pracowni-
ków (uczestników szkoleń) mogę powiedzieć, że ASTOR ce-
chuje spójność między deklaracją a sposobem traktowania 
pracowników. Ten styl przekłada się na podejście pracowni-
ków do kooperantów (dostawców, partnerów i Klientów). Firma deklaruje i realizuje swoje 
wartości w praktyce. Mówią, że ważne są długotrwałe relacje i podejście win-win i tak też 
pracownicy traktują Klientów, potencjalnych Klientów i dostawców.

Mówią, że ważne są osobiste, ludzkie kontakty bezpośrednie i  tak też traktują innych. 
Choć sprzedają technologię i  usprawniają procesy, to nieustannie człowiek spotyka się 
z człowiekiem. Ważne są produkty i rozwiązania, ale tylko w kontekście tego, czy pomogą 
danemu człowiekowi w pracy lub w życiu.

Mówią, że ważny jest rozwój i w tym też wspierają swoich Klientów i pracowników (co oczy-
wiste), ale wiele robią dla otoczenia: konferencje, szkolenia, seminaria (Moc Technologii 
dla edukacji), czy edukacja w Internecie i wydawanych periodykach.

Ta tendencja do rozwijania innych często przypomina postawę siewcy. ASTOR wiele sieje 
dlatego, że ludzie ASTORa uważają, że to ważne, by się dzielić, inspirować, wspierać. Nie 
każde przedsięwzięcie, w które angażuje się pracownik, ma się fi rmie szybko zwrócić. Firma 
podejmuje wiele inicjatyw, które wynikają z propagowanej postawy dzielenia się. Odnieśli-
śmy sukces, rośniemy, więc dzielmy się tym z innymi. Takie podejście naprawdę inspiruje.

Tomasz Kras
Wiceprezes Zarządu
ProOptima Sp. z o.o.

EDUKACJA, OCENA, ROZWÓJ
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Szkolę pracowników ASTOR od 4 lat. Przez ten czas zdąży-
łem poznać większość z Was. Moja praca polega na współ-
pracy z dziesiątkami różnych organizacji. Uważam, że na tle 
polskiego rynku ASTOR jest fi rmą wyjątkową. Przede 
wszystkim – wyjątkowo dba o swoich pracowników.

Starożytne powiedzenie mówi o dramacie ryby, która pły-
wając w jeziorze, nie widzi, czym jest woda. Tak samo myślę, 
że „ASTORianie” mogą nie widzieć już w jak wspaniałej atmosferze pracują na co dzień. 

Uczestnicy szkoleń byli niezwykle zaangażowani, zmotywowani, kreatywni, a atmosfera 
pracy okazała się wulkanem pozytywnej energii. Przede wszystkim cieszą mnie informa-
cje o metodach i rozwiązaniach, wypracowanych dzięki szkoleniom, które żyją w praktyce 
pracowników także po latach od naszych spotkań. 

Z moich obserwacji wynika, że tylko najlepsze spośród fi rm rzeczywiście inwestują w roz-
wój tych, którzy te organizacje tworzą. ASTOR jest dla mnie wzorem tak przemyślanego, 
dojrzałego i  efektywnego podejścia do dbania o  ścieżki kariery. Życzę „ASTORianom”, 
by częściej uświadamiali sobie wyjątkową „wodę”, w której na co dzień pływają.

Adam Namysłowski
Współwłaściciel Centrum Doradztwa i Szkoleń Homo Creatore
Trener zarządzania czasem i efektywnego prezentowania



IGRZYSKA 
OLIMPIJSKIE
ASTOR

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE ASTOR

KATEGORIE KONKURSOWE:

 Libero Roku
Nagroda przyznawana osobie, która zjednała sobie 
największą sympatię współpracowników: bezkonfl ik-
towej, radosnej, służącej innym pomocą, radą i dobrym 
słowem. Kandydować mogą wszyscy pracownicy fi r-
my ASTOR [Kategoria dla wszystkich pracowników] 

Uzasadnienie, czyli jakie cechy musi posiadać Libero:
 nie blokuje,
 nie atakuje,
 poprawia grę zespołu w obronie, 
 poprawa przyjęcia zagrywki, 

 zwiększa pewność gry drużyny,
 dobry duch zespołu: „nakręca” drużynę do walki.

 Kolarz Roku
Nagroda przyznawana osobie z  krótkim (maksi-
mum 3 lata) stażem pracy, która wyróżniała się 
i  osiągnęła już znaczące sukcesy. Kandydować 
mogą pracownicy firmy ASTOR, którzy pracu-
ją nie dłużej niż trzy lata. Laureatem tej nagrody 
można być tylko raz. 

Uzasadnienie, czyli jakie cechy musi posiadać Kolarz:
 upór, żeby pokonywać długie dystanse i trudne 

odcinki,
 ducha zespołowości,
 siłę fi zyczną i psychiczną,

Konkurs ASTOR to jeden z tych momentów w roku, 
kiedy w pracowników ASTOR wstępuje duch zdrowej rywalizacji.

Od 2015 r. nowym motywem przewodnim Konkursu na Pracownika Roku 
ASTOR są Igrzyska Olimpijskie. Dlaczego? Po pierwsze: pięć różnokolorowych 
kół symbolizuje różnorodność, a jednocześnie jedność ludzi, ale także naszej 
ASTORowej społeczności. Po drugie: najważniejszą rzeczą w igrzyskach olimpij-
skich jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział, podobnie jak w życiu nie jest 
ważne by triumfować, ale iść do przodu mimo trudności. Wszystko to zawiera się 
w olimpijskim „Citius Altius Fortius” czyli „Szybciej, Wyżej, Mocniej” .
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 wigor, energię do działania,
 ambicję,
 rower to najczęściej pierwszy „sprzęt” sportowy, 

którego uczymy się używać – kojarzy się z dzieciń-
stwem/młodością.

 Maratończyk Roku
 Nagroda przyznawana jest za całokształt osiągnięć 
w  fi rmie ASTOR osobie z  długim stażem pracy - 
minimum 7 lat. Kandydować mogą pracownicy 
fi rmy ASTOR, którzy pracują w niej już siedem lat 
i nie byli laureatami nagród: Rapier Atosa oraz Su-
per ASTOR w latach ubiegłych [Kategoria ograni-
czona stażem/stanowiskiem]
 
Uzasadnienie, czyli jakie cechy musi posiadać Ma-
ratończyk:

 potrafi  wyznaczać i dążyć do celu,
 musi być cierpliwy i zdeterminowany,
 umie radzić sobie z niepowodzeniami i przeciw-

nościami,
 zna siebie i otoczenie,
 jest silny psychicznie.

 Trener Roku
Nagroda przyznawana jest menadżerowi fi rmy 
ASTOR, która swoim działaniem nie tylko stanowi 
przykład dla współpracowników, ale także motywuje 
ich do działania i dba o ich rozwój. Kandydować mogą 
pracownicy fi rmy ASTOR, którzy pełnią funkcje kie-
rownicze (Zarząd, Szefowie Działów Wsparcia, KOS) 
[Kategoria ograniczona stażem/stanowiskiem]

Uzasadnienie, czyli jakie cechy musi posiadać 
Trener:

 jest znakomitym fachowcem i dobrym pedago-
giem, 

 poczucie humoru, 
 jest sprawiedliwy i obiektywny, 
 jest wymagający i wyrozumiały, 
 pracowitość,
 tolerancję,
 interesuje się sprawami swoich pracowników,

 głęboka wiedza poparta doświadczeniem,
 umiejętność słuchania,
 wewnętrzna motywacja,
 charyzma,
 wyciąganie wniosków i umiejętność obserwacji,
 odporność na stres,
 empatia i otwartość,
 umiejętność radzenia sobie z oporem i zastrze-

żeniami,
 myślenie systemowe,
 przekazywanie informacji zwrotnej (w tym krytyki).

 
 Żeglarz Roku

Nagroda przyznawana jest osobie, która znacząco 
przyczynia się do rozwoju fi rmy, kreatywnie pod-
chodząc do swoich zadań, generując nowe pomy-
sły i  motywując innych do działania. Kandydować 
mogą wszyscy pracownicy fi rmy ASTOR (Katego-
ria dla wszystkich pracowników).
 
Uzasadnienie, czyli jakie cechy musi posiadać 
Żeglarz:

 determinację, 
 odwagę, 
 chęci do podejmowania nowych wyzwań, 
 kreatywność, 
 niepoddawanie się, 
 doskonalenie samego siebie, 
 elastyczność, 
 heroizm, 
 zachowanie zimnej krwi idealnie opisują zarówno 

walczącego z wiatrem, dynamicznie zmieniającymi 
się warunkami.

Laureaci Konkursu ASTOR wyłaniani są w demo-
kratycznych, bezpośrednich i tajnych wyborach. 
Głosy oddajemy w elektronicznym systemie ankiet, 
a nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa 
Komitet Organizacyjny Konkursu ASTOR, złożony 
z przedstawicieli fi rmy. Wybory przeprowadzane są 
w trzech etapach: w pierwszym wybierani są kandy-
daci do nominacji, w drugim – osoby nominowane 
do nagrody, w trzecim - spośród nominowanych 
dokonywany jest wybór laureatów.



ASTOR
DLA SPOŁECZEŃSTWA  
     – ASTOR
     DLA CIEBIE
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W naszej działalności nieustannie myślimy
o innych i angażujemy się w odpowiednio dobrane 
inicjatywy prospołeczne.
Staramy się, by fi rma ASTOR kojarzyła się z wła-
ściwie zaplanowanymi, przemyślanymi i skupionymi 
na społeczności działaniami. Wybiegamy również
w przyszłość, dlatego bardzo istotne jest dla nas 
odpowiednie kształcenie przyszłych inżynierów.

Dajemy uczelniom odpowiednie narzędzia, a uczel-
nie nam - wykwalifi kowanych absolwentów, którzy 
w przyszłości mogą zostać specjalistami ASTOR.

Przyznajemy się również, że lubimy wygrywać.
Jesteśmy jednak przekonani, że sukces smakuje 
najlepiej, jeśli się nim dzieli.
Dlatego zawsze staramy się, by nasze nastawienie 
pozytywnie wpływało na otoczenie i inspirowało in-
nych do działania. Trzymamy się przy tym konse-
kwentnie zasad etyki, rzetelności, odpowiedzialno-
ści i uczciwości.

Wierzymy, że razem możemy osiągnąć więcej, ak-
tywnie wspierając naszych klientów, placówki edu-
kacyjne oraz lokalne społeczności.

WSTĘP

WSTĘP



POMAGAMY
DRUŻYNA HEART-AKTYWNA

Na bazie naszych różnorodnych doświadczeń 
charytatywnych, powstała w ASTOR Drużyna 
Heart-Aktywna. Zadaniem tego trzyosobowego 
zespołu jest zarządzanie naszym budżetem chary-
tatywnym (obecnie wynosi 2% wypracowanego zy-
sku netto) oraz koordynowanie całości działań pro 
bono. Zespół współpracuje stale m.in. ze Stowarzy-
szeniem WIOSNA i nadzoruje wspólne akcje
z ramienia ASTOR.

Drużyna Heart-Aktywna nie posiada roli autorytar-
nej, a jedynie zarządczą. Pomysł na wsparcie danej 
organizacji może zgłosić każdy pracownik. Na bazie 
zgłoszenia zostaje stworzona analiza benefi cjenta
i wydawana jest decyzja odnośnie wsparcia.

W przypadku wyczerpania się budżetu charyta-
tywnego na dany okres, prośba o pomoc przecho-
dzi na kolejny rok. Istotnym faktem jest jawność 
informacji o wspartych przez nas organizacjach. 
Każdy pracownik może zapoznać się z listą benefi -
cjentów za pośrednictwem intranetu.

Drużyna Heart-Aktywna wspiera również działania 
sportowe prowadzone przez pracowników ASTOR, 
którzy swoją aktywność ruchową dedykują osobom 
potrzebującym. Projekt nosi nazwę Mięsień Serco-
wy i przyłączyć się do niego może każdy pracownik 
fi rmy ASTOR. Wystarczy, że wykona sobie zdjęcie 
w trakcie aktywności fi zycznej i prześle je do Dru-
żyny Heart-Aktywnej. Wtedy zespół „odbloku-

W ASTOR zwracamy uwagę nie tylko na zysk, ale również na to, co dobrego 
możemy zrobić dla otoczenia, w którym działamy. Nasza fi rma może poszczycić 
się długoletnią współpracą z organizacjami non-profi t oraz wspieraniem akcji 
charytatywnych. W swoich działaniach skupiamy się głównie na najmłodszych, 
przede wszystkim tych z mniejszymi szansami na dobry start w przyszłość. 

je” założoną kwotę pieniędzy dla potrzebujących 
i umieści zdjęcie pracownika w galerii Anatomia 
Dobra znajdującej się w naszym intranecie.

KLUCZOWE PROJEKTY CHARYTATYWNE
Oprócz bieżących działań, Drużyna Heart-Aktyw-
na prowadzi w ASTOR dwa kluczowe projekty cha-
rytatywne. Oba zmieniają naszą fi rmę nie do pozna-
nia. Pierwszy z nich to Dzień Dziecka, obchodzony
z pilnymi uczniami Akademii Przyszłości. Dzieci
w ten dzień przejmują kontrolę nad fi rmą i bawiąc 
się w detektywów sprawdzają wszystkie zawiłości 
naszej pracy. Kontrolują zawartość kasy w Dziale 
Księgowości, czy też skrupulatnie sprawdzają każdą 
wychodzącą przesyłkę.

Drugi najważniejszy projekt charytatywny to ak-
cja Szlachetna Paczka. Pracownicy wraz z nami 
organizują specjalne paczki dla najbardziej potrze-
bujących. Ich ilość z roku na rok rośnie, a połowa 
zawartości jest współfi nansowana z budżetu chary-
tatywnego, druga zaś - przez Zarząd Operacyjny.
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Każdy z pracowników ASTOR ma serce otwarte i chęć ak-
tywnego niesienia pomocy innym. Wszystkie organizowane 
akcje charytatywne cieszą się ogromnym powodzeniem. 
Dzięki zaangażowaniu pracowników każda akcja kończy 
się wspaniałym sukcesem. Jako Drużyna Heart-Aktywna 
otrzymujemy osobiste rekomendacje wsparcia konkretnych 
osób lub organizacji i czuwamy nad ich realizacją. 
 
Barbara Cebo
Asystentka Zarządu 
Członek Drużyny Heart-Aktywnej

Wszystko zaczyna się od zmysłów. Pracownicy ASTOR ob-
serwują, słuchają i zgłaszają nam trudności, o jakich słyszą 
od znajomych, sąsiadów, krewnych. My – jako Drużyna 
Heart-Aktywna – słuchamy ich relacji i działamy. Każdą 
zgłoszoną prośbę o wsparcie rozpatrujemy i oceniamy, w ja-
kim stopniu możemy pomóc.

Małgorzata Hadwiczak
Zastępca Dyrektora Akademii ASTOR 
Członek Drużyny Heart-Aktywnej ASTOR

Rekomendacje wsparcia fi nansowego przyjmuje-
my głównie e-mailowo, w sposób ciągły. Prośba
o wsparcie powinna zawierać opis celu pomocy, jego uza-
sadnienie i numer konta, na które należy przelać pienią-
dze. Wymóg rekomendacji zwiększa gwarancję, że kieru-
jemy pomoc we właściwą stronę.

Marcin Woźniczka
Starszy Konsultat ds. Oprogramowania Przemysłowego 
Trener Akademii ASTOR, członek Drużyny Heart-Aktywnej ASTOR



WSPIERANIE POTRZEBUJĄCYCH
Lokalnie od wielu lat wspieramy Stowarzyszenie 
Wiosna, krakowską organizację non-profi t, której 
naczelnym założeniem jest, by ludzie pomagali so-
bie nawzajem.

Misja i cele stowarzyszenia są bliskie polityce na-
szej fi rmy, dlatego zdecydowaliśmy się na aktywną 
współpracę.

Wspomagamy fi nansowo Akademię Przyszłości – 
całoroczny program indywidualnych spotkań edu-
kacyjnych dla dzieci wychowujących się w trudnych 
warunkach i mających problemy w nauce. Nasi 
pracownicy, nakładem własnych środków, angażują 
się również w lokalne edycje akcji Szlachetnej Pacz-
ki, zbierając w przedświątecznym okresie prezenty 
i środki fi nansowe dla najbardziej potrzebujących.

DNI OTWARTE ASTOR
Co roku otwieramy się na mieszkańców miasta 
Kraków i organizujemy w głównej siedzibie fi rmy 
dni otwarte. W trakcie ich trwania prezentujemy 
interaktywną wystawę robotyki, przeprowadza-
my warsztaty programowania klocków LEGO oraz 
organizujemy pokazy robotów przemysłowych. 
Na Dniach Otwartych ASTOR, każda osoba, 
w każdym wieku, znajdzie coś dla siebie. Szczegól-
nie istotny jest dla nas uśmiech dzieci i zadowolenie 

wszystkich tych, którzy być może po raz pierwszy 
mają bezpośredni kontakt z ASTOR. Między in-
nymi dlatego nadaliśmy temu wydarzeniu regułę 
cykliczności. W trakcie ostatniej edycji odwiedziło 
nas 350 osób zainteresowanych tematyką robotyki 
i automatyki.

JEDNODNIOWI PREZESI
Z okazji Dnia Dziecka, co roku przeprowadzamy 
akcję Jednodniowy Prezes ASTOR. To nasz autor-
ski projekt, do którego zapraszamy podopiecznych 
Stowarzyszenia WIOSNA. Przez jeden dzień mają 
oni okazję pełnić funkcję prezesa naszej fi rmy. Każ-
dy z Jednodniowych Prezesów może sobie zrobić 
pamiątkowe zdjęcie w fotelu Prezesa ASTOR – 
Stefana Życzkowskiego, poznaje także zasady funk-
cjonowania poszczególnych działów fi rmy.

Karolina, lat 7:

Byłam bardzo szczęśliwa i bardzo mi się podobał ro-
bot, który przenosi klocki. W przyszłości chciałabym 
pracować w dziale marketingu.

Karolina, lat 12:

Bardzo mnie zaskoczyły roboty przenoszące klocki.
W przyszłości chciałabym pracować w dziale księgo-
wości lub marketingu.

DZIAŁAMY NA RZECZ LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

WSPIERAMY
Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze działania mają wpływ nie tylko na naszych 
pracowników, ale również na społeczności, w których funkcjonujemy. Dlatego 
też co roku podejmujemy różnorodne inicjatywy wspierające potrzebujących, po-
szerzające wiedzę o nowoczesnych technologiach oraz propagujące ideę work-life 
balance i zdrowy tryb życia. 
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DOSTĘP DO
NOWOCZESNEJ
OFERTY
EDUKACYJNEJ

WSPIERAMY EDUKACJĘ

Gwarancją dalszego rozwoju firmy i całego 
obszaru automatyki i robotyki jest dostęp mło-
dych ludzi do nowoczesnej oferty edukacyjnej 
na światowym poziomie. Chcąc sprostać temu 
wyzwaniu, stale podejmujemy działania wspiera-
jące edukację techniczną.

NASZE DZIAŁANIA EDUKACYJNE
KIERUJEMY DO:

 uczniów i studentów uczelni technicznych – 
przyszli inżynierowie oraz informatycy, jeszcze 
przed rozpoczęciem kariery zawodowej,

 szkół i uczelni technicznych – instytucji 
kształcących przyszłych specjalistów, potrzebu-
jących dostępu do zaawansowanego, technolo-
gicznego zaplecza,

 doświadczonych specjalistów z branży – chcą-
cych stale podnosić swoje kwalifikacje i wiedzę 
na temat dynamicznie zmieniającego się rynku.
PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH
 W firmie ASTOR szczególną uwagę poświęca

my młodym studentom, którzy mają okazję u nas 
odbyć praktykę wakacyjną.

Program praktyk studenckich to dla nas jeden 
z ważniejszych programów w firmie. Umożliwia 
on dotarcie do utalentowanych osób, którzy 
swoją ambicją i proaktywnością przynoszą fir-
mie wiele korzyści.

Profity otrzymują również praktykanci, zdobywa-
ją swoje pierwsze doświadczenie zawodowe i mają 
szansę uzupełnić swoją wiedzę teoretyczną zdo-
bytą na studiach. Miarą sukcesu tego programu 
jest duża liczba zatrudnionych po odbyciu progra-
mu praktyk.

Studenci mają możliwość odbycia praktyk 
w jednym z naszych działów:

 dział systemów sterowania i sieci przemysło-
wych,

 dział oprogramowania i komputerów przemysło-
wych,

 dział robotów przemysłowych.

Silna pozycja ASTOR na rynku automatyki i robotyki zależy od naszych doświad-
czonych specjalistów, znawców branży, ale również od najlepszych absolwentów 
uczelni technicznych.
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Praktykantom poświęcamy dużo czasu. Już na 
etapie rekrutacji weryfi kujemy ich umiejętności. 
Zaproszonym do współpracy przydzielamy opieku-
nów, którzy dbają o ich rozwój. Praktykanci swoją 
pracę rozpoczynają od wykonywania bardzo pro-
stych czynności, po czym stopniowo przechodzą 
do wykonywania samodzielnych prac oraz poznania 
branży i specyfi ki fi rmy.

Spośród najlepszych praktykantów opiekunowie 
wybierają Praktykanta Roku. Nagrodą dla ta-
kiej osoby jest możliwość odbycia płatnego sta-
żu w naszej firmie. W 2015 roku na praktyki do 
ASTOR zgłosiło się ponad 300 studentów. 

KORZYŚCI DLA PRAKTYKANTÓW:
 uczestnictwo w profesjonalnym 

procesie rekrutacyjnym,
 konfrontacja swoich wyobrażeń o pracy 

zawodowej z rzeczywistością,

 zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej,
 sprawdzenie swojej teoretycznej wiedzy w trak-

cie realizacji konkretnych projektów.

KORZYŚCI DLA ASTOR:
 wzrost rozpoznawalności firmy ASTOR 

wśród studentów,
 wzrost motywacji pracowników zaangażowa-

nych w projekt i opiekę nad praktykantami rozwój 
kompetencji związanych z zarządzaniem zespo-
łem,

 realne wsparcie dla pracowników w trakcie 
trwania sezonu urlopowego,

 zwiększenie skuteczności w przypadku 
prowadzenia rekrutacji na konkretne stanowiska.

KONKURS ASTOR NA NAJLEPSZĄ 
PRACĘ DYPLOMOWĄ
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla ab-
solwentów szkół i uczelni technicznych to kolej-
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ny projekt, za pośrednictwem którego wspieramy 
rozwój studentów wydziałów inżynieryjnych. Re-
alizujemy go od 1998 roku i od tego czasu nagro-
dziliśmy wiele prac dyplomowych. Autor jednej z 
nich obecnie jest Dyrektorem Oddziału ASTOR 
Katowice.  Studenci, którzy chcą się zgłosić do kon-
kursu, muszą przygotować swoją pracę dyplomową 
w oparciu o produkty z oferty ASTOR.

Oceniając zgłoszone prace, szczególną uwagę zwra-
camy na innowacyjność, poziom technicznego wyko-
nania i możliwości wdrożenia w praktyce.

Konkurs jest wydarzeniem medialnym, zawsze 
partneruje nam w nim jedno z branżowych me-
diów, np. magazyn Utrzymanie Ruchu, czy portal 
Robotyka.com. Autorzy trzech najlepszych prac 
otrzymują od nas nagrody pieniężne, a fragmenty 
prac publikowane są w medium wspierającym daną 
edycję konkursu.

Stefan Życzkowski – prezes firmy ASTOR, Przewod-
niczący Jury Konkursu:

Jednym z założeń konkursu jest popularyzacja nowocze-
snych technologii. Zauważamy, że z roku na rok poziom 
prac jest wyższy, a prezentacje finalistów bardzo profe-
sjonalne. Co ważne, przedstawiane rozwiązania często 
znajdują zastosowanie w realnych sytuacjach i zdarza się, 
że są wdrażane w polskich przedsiębiorstwach.

Paweł Wróbel – obecny Dyrektor Oddziału ASTOR 
Katowice, swoją współpracę z firmą ASTOR rozpo-
czął od Konkursu Prac Dyplomowych ASTOR:

Moja przygoda z firmą ASTOR zaczęła się na 
piątym roku studiów (Politechnika Krakowska, Wy-
dział Mechaniczny, Kierunek Automatyka i Robotyka). 
Na uczelnianej tablicy ogłoszeń zobaczyłem plakat infor-
mujący o konkursie prac dyplomowych, organizowanym 
przez firmę ASTOR. Zgłosiłem się do udziału.
Napisałem pracę pt.: „Automatyzacja parku zbior-
ników na terenie rafinerii Trzebinia S.A.” Po obro-
nie pracę wysłałem na konkurs ASTOR. Nie wy-
grałem, ale dostałem wyróżnienie. Zachęcony, 

wysłałem swoje CV z nadzieją na rozpoczęcie pracy 
w ASTOR. Zostałem przyjęty w 2002 roku.
Zajmowałem się sprzedażą i wsparciem technicznym sys-
temów sterowania GE Fanuc. Po 4 latach zostałem dy-
rektorem katowickiego oddziału ASTOR.

ASTOR PROMUJE NAUKĘ
Jesteśmy wieloletnim partnerem krakowskiej Aka-
demii Górniczo-Hutniczej. W ramach współpracy, 
wspieramy studentów w organizacji sesji kół nauko-
wych AGH. Podczas tych spotkań, studenci mają 
okazję podsumować swoją dotychczasową działal-
ność naukową, wymienić spostrzeżenia nt. aktualnych 
trendów i sporów naukowych.

Jako partner sesji, służymy organizatorom zarówno 
wsparciem merytorycznym, jak i rzeczowym, fundu-
jąc nagrody dla autorów referatów.

Zarówno do najmłodszych, jak i uczniów oraz studen-
tów interesujących się robotyką i automatyką, docie-
ramy niejednokrotnie przez zabawę. Bierzemy udział 
i wystawiamy się na wielu wydarzeniach popularyzu-
jących naukę wśród osób niezwiązanych na co dzień 
z tą dziedziną. Wspieramy i sami organizujemy róż-
nego rodzaju konkursy związane z robotyką. W sa-
mym 2014 roku wzięliśmy udział w 30 spotkaniach 
poświęconych nauce. Stworzyliśmy również stronę 
internetową, na której można znaleźć wszelkie infor-
macje związane z naszym zaangażowaniem w eduka-
cję – www.edukacja.astor.com.pl.

Łukasz Mąka, koordynator ds. edukacji w firmie 
ASTOR:

ASTOR od wielu lat aktywnie wspiera polską edukację, 
starając się, aby studenci podczas studiów mieli dostęp 
do najnowszych rozwiązań z zakresu systemów auto-
matyki przemysłowej. Firma wspomaga powstawanie 
na uczelniach laboratoriów studenckich, szkoli kadrę 
dydaktyczną, organizuje program praktyk studenckich, 
wspiera inicjatywy studenckie oraz sponsoruje konfe-
rencje naukowo-techniczne, a od roku 1998 ogłasza 
konkursy prac dyplomowych. Pracownicy firmy ASTOR 
to absolwenci najlepszych polskich uczelni technicznych.
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WSPIERAMY PRZYSZŁYCH POLSKICH INŻYNIERÓW

NASZE ROBOTY
NA POLSKICH
UCZELNIACH

W naszej pracy przede wszystkim koncentrujemy się na przyszłości. Jesteśmy 
przekonani, że aby w przyszłości mieć dobrych pracowników, musimy umożliwić 
im zdobycie odpowiedniej wiedzy już na starcie ich edukacji.

Bez dostępu do nowocześnie wyposażonych laboratoriów i stanowisk edukacyj-
nych nie będzie to możliwe. Dlatego rozpoczęliśmy program tworzenia i wyposa-
żania uczelni w najnowocześniejsze roboty przemysłowe, sterowniki, kontrolery 
oraz oprogramowanie.

Każda placówka edukacyjna może liczyć 
na specjalne warunki zakupu nowoczesnych roz-
wiązań z zakresu automatyki, informatyki i robotyki.

Oprócz sprzętu, dostarczamy również najnow-
sze materiały dla wykładowców, by byli na bieżąco
z trendami technologicznymi w dziedzinie automa-
tyki, robotyki i informatyki przemysłowej.

dr inż. Eugeniusz Neumann, Rektor Wyższej Szko-
ły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu:

Dzięki intensywnej współpracy z fi rmą ASTOR uda-
ło się nam wzmocnić potencjał dydaktyczny uczelni 
w obszarze kierunków inżynierskich. Kooperacja jest 
wynikiem konsekwentnie wdrażanej strategii, która 
skupia się na dostarczaniu praktycznych umiejętności 
i wiedzy, przygotowując naszych absolwentów do wy-
magań rynku pracy.

WYPOSAŻAMY UCZELNIANE LABORATO-
RIA I SZKOLIMY STUDENTÓW
W ramach specjalnej oferty przeznaczonej dla pla-
cówek dydaktycznych, proponujemy dedykowane 
warunki zakupu nowoczesnych rozwiązań z zakresu 
automatyki, informatyki i robotyki. Warto podkre-
ślić, że nasze rozwiązania są już obecne w ponad 
stu pracowniach naukowych, m.in. na Politechnice 
Łódzkiej, Rzeszowskiej, Lubelskiej oraz Centrum 
Energetyki Odnawialnej w Sulechowie.

Studentów zapraszamy także na specjalne, atrak-
cyjne cenowo szkolenia z programowania ste-
rowników PLC oraz robotów EPSON. Pierwsze 
obejmują zapoznanie uczestników z podstawami 
programowania sterowników, kolejne – dotyczą 
robotów przemysłowych.

EDUKACJA SPECJALISTYCZNA
Nawet doświadczeni pracownicy potrzebują szko-
leń i ciągłej aktualizacji zdobytej wiedzy, szczególnie 



w tak dynamicznej branży, jaką jest automatyka i ro-
botyka. W tym celu powstała Akademia ASTOR.

W ramach Akademii ASTOR, fi rmy wdrażające 
nasze produkty i rozwiązania mogą liczyć na wspar-
cie w zakresie poszerzania wiedzy techniczno-pro-
duktowej. Wspieramy je również w zakresie za-
rządzania projektami oraz doskonalenia procesów 
produkcyjnych.

Warto dodać, że Akademia ASTOR została wyróż-
niona Medalem Europejskim przyznawanym przez: 
Business Centre Club, Urząd Komitetu Integracji 
Europejskiej oraz Europejski Komitet Ekonomicz-
no-Społeczny. 
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To, co według mnie jest najbardziej wartościowe dla przy-
szłych inżynierów, to kontakt z praktyką i praktykami. 
Stąd nasze szkolenia to nie tylko wiedza teoretyczna, ale 
przede wszystkim praktyka. Trenerami Akademii ASTOR 
są specjaliści z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, 
jak i dydaktycznym. Obok niezbędnej teorii przekazujemy 
na szkoleniach sprawdzone i przetestowane w przemyśle 
rozwiązania. Na naszych szkoleniach można dotknąć, skon-
fi gurować i zaprogramować sterowniki, panele lub roboty przemysłowe, co bardzo często 
nie jest możliwe podczas zajęć na uczelni.

Małgorzata Stoch
Dyrektor Akademii ASTOR

Pierwsza rzecz, którą zauważyłam podczas praktyk w  fi r-
mie ASTOR, to przyjazna atmosfera sprzyjająca rozwojowi 
osobistemu i współpracy. Jako praktykanci od początku zo-
staliśmy bardzo miło przyjęci, byliśmy traktowani z szacun-
kiem, na równi z etatowymi pracownikami. Miałam możli-
wość pracy na sprzęcie, do którego nie miałabym dostępu 
na uczelni. Rozwinęłam umiejętności analitycznego rozwią-
zywania problemów oraz korzystania z  informacji zawar-
tych w dokumentacji technicznej. Zyskałam bezcenne do-
świadczenie, poznałam strukturę działania fi rmy na co dzień. Mogę potwierdzić, że fi rma 
ASTOR jest otwarta na rozwój i edukację młodych ludzi.

Daria Nowicka 
studentka IV roku Automatyki i Robotyki
Politechnika Wrocławska 
Najlepsza Praktykantka Roku ASTOR 2015

WSPIERAMY PRZYSZŁYCH POLSKICH INŻYNIERÓW
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Często powtarzam, że w obecnej sytuacji rynkowej nie 
będzie dobrego inżyniera zajmującego się zagadnieniami 
związanymi z procesami produkcyjnymi bez jego aktywno-
ści i kontaktu z przemysłem już na studiach. Chcę pokazać 
swoim rówieśnikom przez promowanie oferty, którą ma dla 
nich fi rma ASTOR, że zdobywanie doświadczenia już na 
studiach jest możliwe, wystarczy tylko chcieć! Jako Amba-
sador ułatwiam także kontakt wykładowców z fi rmą. Niesie 
to za sobą możliwość wypożyczenia sprzętu na cele dydaktyczne, a studentom pozwa-
la wykonać praktyczne prace dyplomowe na rzeczywistych elementach. To także bardzo 
ułatwia wymyślanie tematów prac, które dzięki temu mogą być dla studentów inspirujące 
i ciekawe. Dla mnie te 15 miesięcy uczestnictwa w Programie Ambasador ASTOR to oso-
biste zwycięstwa i porażki - zdobywanie doświadczenia i nowych umiejętności, także wielka 
szansa na rozwój oraz budowanie sieci kontaktów. Jednak najważniejsze dla mnie jest to, 
że wierzę w wartość i misję pracy, którą wykonuję i rzucam rękawicę kolejnym wyzwaniom.
 
Mateusz Palmąka
Ambasador ASTOR,
student Politechniki Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym



Współpraca Katedry Automatyzacji Procesów, działającej 
w ramach Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH 
i  fi rmy ASTOR, to najlepszy sposób kształcenia inżynierów, 
skoncentrowanych na potrzebach rynku pracy. Przynosi ona 
korzyści zarówno zespołowi naukowemu i studentom, jak rów-
nież fi rmie ASTOR. Przyszli inżynierowie już na etapie stu-
diów precyzują bowiem swoje zainteresowania i przygotowu-
ją się do pracy w wybranym sektorze przemysłu. Wkraczając 
na ścieżkę kariery zawodowej są dobrze przygotowani do realizacji zadań w ramach swojej spe-
cjalizacji. Praktykę i doświadczenie zdobywają, korzystając z pozyskanego w ramach współ-
pracy z ASTORem oprogramowania i sprzętu dostępnego w laboratoriach. Zespół naukowy 
także korzysta z wiedzy specjalistów fi rmy ASTOR o aktualnych potrzebach przemysłu oraz 
nowinkach technologicznych z zakresu automatyki przemysłowej. Katedra Automatyzacji Pro-
cesów, wspierana przez fi rmę ASTOR, kształci inżynierów pracujących w branży automatyki 
w wielu bardzo ambitnych wdrożeniach. Najzdolniejsi z nich są również sponsorowani przez 
fi rmę ASTOR w ramach międzynarodowego przeglądu kół naukowych, zdobywając corocznie 
nagrody i wyróżnienia.

dr inż. Andrzej Sioma
Adiunkt w Katedrze Automatyzacji Procesów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej 
i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

WSPIERAMY PRZYSZŁYCH POLSKICH INŻYNIERÓW
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W DUCHU FAIR PLAY
PROMUJEMY SPORT I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ

INICJATYWY SPORTOWE WSPIERANE 
PRZEZ ASTOR

 ASTOR Winter Cup
 Co roku organizujemy rodzinne zawody narciar-

sko-snowboardowe. Zawodnicy biorący udział
w zawodach rywalizują we fl agowej konkurencji 
zimowej - slalomie gigancie.

Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy całe 
rodziny, zachęcając do wspólnej zabawy na stoku, 
poznania ludzi z branży i wymiany opinii. Dzieciom 
proponujemy dodatkowe atrakcje, w tym szkółkę 
narciarską.

Małgorzata Stoch, Dyrektor Akademii ASTOR, 
Koordynator ASTOR Winter Cup:

Zawody organizujemy w pełni profesjonalnie, zgodnie 
z narciarskim regulaminem sportowym. Zawodnicy 
rywalizują w różnych grupach wiekowych, a na najlep-
szych czekają cenne nagrody.

 ASTOR Squash Summer Cup
 Naszym pracownikom oraz Złotym Part-

nerom wraz z rodzinami oferujemy udział 
w corocznym turnieju squasha. W zawo-
dach biorą udział dorośli oraz juniorzy. Dzie-
ciom oferujemy naukę w gry w squasha oraz
aktywne kibicowanie.

W fi rmie ASTOR szczególnie zwracamy uwagę na dobre samopoczucie oraz 
zdrowie naszych pracowników. Dlatego regularnie zachęcamy ich do aktywne-
go spędzania czasu. Dając najlepszy przykład dla nich samych, podejmujemy
i wspieramy różnorodne inicjatywy o charakterze sportowym. Szczególną sym-
patią darzymy inicjatywy promujące sport amatorski, dostępny dla każdego.

 Mecze charytatywne
 Cyklicznie ASTOR i zaprzyjaźnione fi rmy inte-

gratorskie (m.in. reprezentujące spółki Grupy Ka-
pitałowej AZOTY Tarnów – Automatyka, Automa-
tika i ASTER ZAK) rozgrywają turniej piłki nożnej. 
Organizatorem jest co roku inna fi rma. Pierwszy 
mecz odbył się w 2006 roku i od tego czasu spo-
tkania odbywają się rokrocznie. Dochód z wyda-
rzenia jest w całości przekazywany na cele chary-
tatywne.

 Bieg w Pogoni za Żubrem
 Wspieramy Krakowski Klub Biegacza DYSTANS

w organizowaniu biegu w Niepołomicach i Puszczy 
Niepołomickiej. Wraz z wydarzeniem zorganizowa-
no Mistrzostwa Polski Automatyków i Robotyków
o Puchar Prezesa ASTOR. Biegacze biorący udział 
w wydarzeniu mieli do pokonania jedną z dwóch 
tras – 8 km lub 15 km.

 Poland Business Run
 Wspieramy cyklicznie charytatywny, biznesowy bieg 

sztafetowy odbywający się jednocześnie w wielu mia-
stach Polski. W każdym z nich startuje drużyna złożo-
na z pracowników ASTOR. Celem biegu jest wsparcie 
podopiecznych fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”. 
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ODPOWIEDZIALNIE
ZARZĄDZAMY WPŁYWEM 
NA OTACZAJĄCE NAS
ŚRODOWISKO



W ramach remontu budynku prace, których wynik miał 
znaczenie dla oddziaływania fi rmy ASTOR na środowisko 
można podzielić na trzy obszary:

 docieplenie budynku na tyle, na ile pozwalały warunki,
czyli charakter budynku oraz fakt że budynek jest w ciągłej 
eksploatacji,

 wymiana systemu grzewczego,
 modernizacja instalacji elektrycznej dająca bezpie-

czeństwo, oszczędności wynikające z wymiany opraw 
oraz oświetlenia na energooszczędne oraz możliwości, jakie daje opomiarowanie strefowe.
Chyba największym wyzwaniem była wymiana instalacji c.o. obejmująca zaplanowanie nowego 
systemu umożliwiającego opomiarowanie strefowe, oraz zaplanowanie prac tak, aby nie para-
liżowały funkcjonowania budynku.

Dzięki systemowi BMS obecnie kontrolujemy i zdalnie możemy regulować temperaturę w wy-
branej strefi e budynku. Mamy już zainstalowany i opomiarowany układ umożliwiający analizę 
zapotrzebowania na energię elektryczną całego budynku. Kolejnym krokiem będzie możliwość 
analizy zużycia energii elektrycznej w poszczególnych strefach – piętrach, dzięki wspomniane-
mu wyżej i zamontowanemu opomiarowaniu strefowemu.
Na dzień dzisiejszy, największe oszczędności generuje system sterowania ciepłem, przede 
wszystkim w oparciu o sprzężenie systemu c.o. z odzyskiem ciepła z serwerowni oraz ogrzewanie 
wszystkich ciągów komunikacyjnych ciepłem odzyskanym.

Grzegorz Majewski
Wiceprezes
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Wprowadzamy wiele udogodnień i ułatwień, 
które nam samym oraz pracownikom pomagają re-
alizować politykę środowiskową ASTOR.

Dbamy nie tylko o to, by pracownicy wyznawa-
li zasady proekologiczności, ale również o to, aby
infrastruktura, którą oferujemy i wykorzystujemy 

nie wywierała negatywnego wpływu na planetę.
Podczas modernizacji naszej głównej siedziby przy-
świecała nam idea zminimalizowania zużycia energii 
elektrycznej oraz redukcji wykorzystywanego cie-
pła.

Sukcesywnie realizujemy również nasze proekolo-
giczne cele z lat ubiegłych.

WSTĘP
Wpływ na środowisko jest równie istotny, jak działania nakierowane na ludzi.
Staramy się myśleć odpowiedzialnie o tym, jak nasze poczynania przekładają
się na otoczenie.

Ogrzewanie w budynku zostało zoptymalizowane przez odpowiedni harmonogram sterujący ciepłem. 
System został ustawiony w sposób, aby w godzinach pracy temperatura w pomieszczeniach oscylo-
wała na poziomie 22 – 23 st. C, zależnie od indywidualnych ustawień danej strefy. W godzinach noc-
nych oraz w dni wolne od pracy sterownik obniża wartość temperatury do 19 st. C. Przy zastosowaniu 
stałego monitorowania temperatur przez czujniki, odpowiedni harmonogram pracy sterownika, który 
włącza lub wyłącza ogrzewanie oraz dzięki modernizacji elewacji budynku, możliwe było zredukowanie 
kosztów ogrzewania o 60%, co przy kubaturze grzewczej budynku wynoszącej 8000 m3 jest zna-
czącą zaletą. Poprzez zapewnienie stałej temperatury poprawie uległ również komfort pracy. Sta-
łe monitorowanie temperatury pozwala na jej kontrolę podczas np. dni ciepłych/nasłonecznionych. 
Poza aspektami ekonomicznymi oraz komfortem pracy osiągnięto również zmniejszenie emisji CO2 
do środowiska. Podczas produkcji 1 GJ energii cieplnej wydziela się ok. 278 kg CO2. Przy redukcji zu-
życia energii cieplnej liczonej w GJ o 60% i wartościach zużytej energii przed modernizacją na pozio-
mie 1400 GJ stwierdzamy, że poprzez modernizację układu centralnego ogrzewania przyczyniamy się 
znacznie do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, w którym funkcjonujemy.

Krystian Augustyn
Inspektor ds. P. Poż, ASTOR

WSTĘP



ASTOR TECHNOLOGY
PARK NAJLEPSZĄ
WIZYTÓWKĄ

ASTOR TECHNOLOGY PARK 

W połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku w centrum Krakowa, na ulicy Smoleńsk po-
wstał nowy, kilkupiętrowy obiekt, wkomponowa-
ny w istniejącą zabudowę kamienic. W tym czasie 
ekologiczne rozwiązania nie były jeszcze dostępne 
i powszechnie stosowane. Od tego momentu wie-
le się zmieniło, a to co kiedyś pozostawało w sferze 
marzeń, jest teraz na wyciągnięcie ręki.

Kilka lat temu, pozyskaliśmy ten budynek i rozpo-
częliśmy projekt całkowitego zagospodarowania go
i wprowadzenia zmian proekologicznych, zgodnych 
z duchem efektywności i dbałości o otoczenie.
Ideą, która przyświecała nam podczas moderniza-
cji budynku, było maksymalne wykorzystanie róż-
norodnych rozwiązań technicznych, które umoż-
liwiłyby inteligentne zarządzanie główną siedzibą 
ASTOR.

Główna siedziba ASTOR, która nosi nazwę ASTOR Technology Park jest, 
najlepszą wizytówką naszego proekologicznego nastawienia.

Dzięki ciężkiej pracy, wiedzy, wytrwałości i po-
siadanym umiejętnościom, udało się zrealizować 
jeden z najciekawszych i oryginalnych technicznie 
projektów modernizacji budynków.

CENTRALNY SYSTEM KLIMATYZACJI
Klimatyzacja to standard w wielu biurowcach. My 
poszliśmy o krok dalej. Zastosowaliśmy centralny 
system klimatyzacji z możliwością indywidualnego 
rozliczania zużycia prądu przez każde aktywne urzą-
dzenie w systemie. Zastąpiliśmy tym samym kilka-
dziesiąt klimatyzatorów, pochłaniających znaczne 
ilości energii, jednym systemem. Dzięki temu wi-
dzimy, ile energii zużywa poszczególny klimatyza-
tor. Umożliwia nam to odpowiednie planowanie 
i zarządzanie poszczególnymi urządzeniami oraz 
dokładne rozliczanie zużycia energii.
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AUTOMATYCZNY SYSTEM CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA
Zmiany nie ominęły systemu centralnego ogrze-
wania budynku. Po wymianie grzejników, zamonto-
waliśmy ciepłomierze wraz z zaworami sterującymi, 
dzieląc system ogrzewania na kilkanaście stref. Do-
datkowo w każdym pomieszczeniu zastosowaliśmy 
czujniki, które mierzą bieżącą temperaturę. Całość 
została uzupełniona o programowalny sterownik 
Horner, który po analizie poziomu ciepła w danym 

pomieszczeniu, włącza lub wyłącza zawór z ogrze-
waniem.

Wprowadzone zmiany umożliwiły nam szczegóło-
wy monitoring on-line (przez tablet lub smartfon) 
pracy systemu centralnego ogrzewania. Finalnie 
odnotowaliśmy duże oszczędności ciepła, odpo-
wiednio ograniczając ogrzewanie w dni wolne i wy-
korzystując dni z naturalnym, dużym nasłonecz-
nieniem.



ZRÓŻNICOWANE OCIEPLENIE BUDYNKU
Dzięki zastosowaniu systemu automatycznego ste-
rowania centralnym ogrzewaniem budynku, udało 
nam się przeprowadzić analizę poziomu ciepła po-
szczególnych pomieszczeń, w zależności od tem-
peratury na zewnątrz. Analiza potwierdziła nasze 
przypuszczenia. Pomieszczenia po południowej 
stronie budynku były mocniej ogrzewane w natu-
ralny sposób przez promienie słoneczne.
W celu wyrównania temperatury po drugiej stro-
nie budynku, bardziej ociepliliśmy jego ściany oraz 
strop nad wjazdem na parking. Przyniosło to kolej-
ne oszczędności z zakresu wykorzystania ciepła.

AUTOMATYCZNE CHŁODZENIE
SERWEROWNI Z REKUPERACJĄ CIEPŁA
Przed modernizacją serwerowni, w pomieszczeniu 
pracowały stale dwa, niezależne klimatyzatory.
Ich celem było maksymalne obniżenie temperatu-
ry pomieszczenia bez analizy rzeczywistej tempe-
ratury w pokoju. Traciliśmy przez to cenne zasoby 
ogrzewania. Podjęliśmy decyzję o modernizacji tego 
pomieszczenia. Zastosowaliśmy w nim wymienni-
ki ciepła, czujniki temperatury oraz układ sterują-
cy odpowiedzialny za automatyczną jego obsługę. 
Dzięki temu, odbierane ciepło z serwerowni jest 
wykorzystywane w chłodniejsze dni do ogrzania 
innych części budynku. Z kolei, w cieplejsze dni 
są włączane klimatyzatory, jednak ze zmniejszoną 
mocą. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu odpo-
wiedniej wentylacji pomieszczenia.

MONITOROWANIE OŚWIETLENIA

W oparciu o jeden z naszych fl agowych produk-
tów – Comodis, wprowadziliśmy bezprzewodowy 
monitoring i sterowanie oświetleniem wewnątrz 
budynku. Zastosowanie tego rozwiązania umożli-
wiło nam osiągnięcie oszczędności w zużyciu ener-
gii, poprzez automatyczne wyłączanie oświetlenia
w pomieszczeniu po godzinach pracy.

Dzięki bezprzewodowej technice ograniczyliśmy 
także konieczność prowadzenia przewodów w po-
mieszczeniach.

W skład ASTOR Technology Park wchodzi rów-
nież interaktywna wystawa robotyki i technologii IT, 
która została otwarta w 2013 roku. W ASTOR In-
novation Room prezentujemy nowoczesne rozwią-
zania przemysłowe, aplikacje, ale też pokazujemy 
jak działają prawdziwe procesy produkcyjne: zrobo-
tyzowane spawanie, paletyzacja, czy pakowanie.

Wystawa została stworzona dla szerokiego spek-
trum odbiorców:

 zakładów produkcyjnych i fi rm integratorskich 
– mogą obserwować rozwiązania zautomatyzowane
i wykonać testy procesów zachodzących w swoich 
zakładach,

  placówek edukacyjnych – uczniowie i studenci 
zwiedzając wystawę mogą poznać zagadnienia au-
tomatyki przemysłowej,

 przechodniów mijających naszą siedzibę
– za pomocą SMS’a mogą sterować interaktywny-
mi robotami znajdującymi się na wystawie.

ASTOR Technology Park, wraz ze znajdującym się 
w nim ASTOR Innovation Room to kwintesen-
cja naszych działań z zakresu robotyki, automatyki
i ekologii.

Wspólnie z naszymi Partnerami przygotowaliśmy 
unikalne na skalę europejską miejsce, gdzie za-
awansowane rozwiązania techniczne służą zarówno 
celom biznesowym, jak i społecznym: edukują i in-
tegrują nasze najbliższe otoczenie.
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ASTOR Innovation Room został stworzony z myślą 
o wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi tech-
nologiami. AIR to unikalne miejsce na mapie nie tylko 
Krakowa, ale też kraju, w którym rozwiązania techno-
logiczne są dostępne dla każdego: profesjonalisty, na-
ukowca czy zainteresowanego przechodnia. AIR cieszy 
się także dużą popularnością wśród dzieci, które przy-
chodzą i z ogromnym zainteresowaniem oglądają świat 
robotów.

Anna Jankowska
Doradca ds. rozwoju klienta
Koordynator marketingowy AIR



DBAMY
O ŚRODOWISKO

 ŚRODOWISKOWE DZIAŁANIA ASTOR
Pamiętamy, że o środowisko musimy dbać.

 Minimalizujemy obieg papierowymi dokumen-
tami poprzez zastąpienie ich wersjami cyfrowymi, 
intranetem, korespondencją e-mailową i komuni-
katorami.

 Wykorzystujemy druk dwustronny.
 Organizujemy zbiórki makulatury i odpadów biu-

rowych (tonerów, baterii, sprzętu elektronicznego).
 Promujemy bezpieczne i ekonomiczne (carpo-

oling) podróżowanie samochodami służbowymi
i prywatnymi.

 Wybieramy tylko i wyłączenie energooszczędne 

Zdajemy sobie sprawę, że każda prowadzona działalność niesie za sobą pewien 
wpływ na środowisko. Dlatego w naszych działaniach koncentrujemy się na
minimalizacji naszego wpływu na otoczenie i zrównoważonym zarządzaniu biu-
rem ASTOR.

urządzenia o najwyżej klasie energetycznej.
 Wspieramy akcje lokalne, takie jak inicjaty-

wę zbierania plastikowych nakrętek. Dochód z ich 
sprzedaży przekazujemy na leczenie i rehabilitację 
osób niepełnosprawnych.

 Ograniczamy podróże biznesowe poprzez orga-
nizację wideokonferencji.

 Zastępujemy stacjonarne serwery wirtualnymi. 
Wdrożyliśmy kompletną platformę wirtualną, która 
umożliwia działanie wielu maszyn na jednym serwe-
rze i ograniczenie liczby stacjonarnych serwerów
z czterech do jednego.

 Wdrażamy rozwiązania ułatwiające pracę zdalną, 
np. aplikację Mobilny Pracownik.

POLITYKA ŚRODOWISKOWA ASTOR



FAKTURA

Jednym z naszych wyzwań z lat ubiegłych była 
optymalizacja procesów wewnętrznych w dziale fi -
nansowo-księgowym. Zależało nam, by również w tym 

dziale wesprzeć politykę prośrodowiskową. Dlatego 
zminimalizowaliśmy większość korespondencji papie-
rowej na rzecz internetowej i wprowadziliśmy elektro-
niczne wersje faktur. 

E-faktura znacznie obniżyła nasze wydatki, pozwoliła zmniejszyć zuży-
cie papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących. 
Tym samym osiągnęliśmy kolejny krok w drodze do pełnej proekologicz-
ności.

OPTYMALIZACJA
PROCESÓW
WEWNĘTRZNYCH
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PROGRAM E-FAKTURA



STAWIAMY
SOBIE POPRZECZKĘ
CORAZ WYŻEJ

Osiągając założone cele, nie spoczywamy na laurach, 
tylko wytyczamy nowe. Na najbliższe kilka lat wyzna-
czyliśmy kilka bardzo istotnych priorytetów. Chcemy 
pracować tak, by korzyść odniosły wszystkie osoby 
i sfery związane z naszą fi rmą.
Jesteśmy ambitni, więc staramy się, by nasze cele, 
które są zarazem wyzwaniami, były naprawdę spek-
takularne.





SZUKAMY NOWYCH
MOŻLIWOŚCI

WYZWANIA

Stale poszukujemy nowych możliwości bizne-
sowych oraz szans na poszerzenie naszej działalno-
ści biznesowej.

W najbliższych latach planujemy zidentyfi kować 
rynki z największym potencjałem, na których bę-
dziemy chcieli rozpocząć działania.

Przeprowadzimy segmentację klientów i stworzy-
my ofertę na indywidualnym poziomie, dopasowa-
ną do potrzeb rynku. Będziemy również rozwijać
i promować nasze nowe produkty i usługi, takie jak 
Comodis. Właśnie z taką ofertą chcemy dotrzeć 
do nowych klientów.

Nie zapomnimy również o naszych obecnych klien-
tach, z którymi stale chcemy poszerzać i budować 
jeszcze lepsze relacje. 
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Zależy nam, by nasi klienci czuli się obsłużeni
w pełni profesjonalnie. Chcemy przede wszyst-
kim zwiększyć automatyzację procesów ich obsługi. 
Ma nam to umożliwić rozwój serwisu internetowego 
i pogłębienie wsparcia tej strefy działalności.
Planujemy również rozwój Systemu Sprzedaży 
ASTOR 2.0, dzięki któremu nasi sprzedawcy będą le-
piej wyszkoleni, a tym samym będą mogli proponować 
klientom, lepsze bardziej dopasowane do ich potrzeb 
rozwiązania.

Pamiętamy również, jak ważny i istotny jest nasz wize-
runek oraz obraz rynku automatyzacji. Dlatego stale 

podejmujemy działania zmierzające do budowy presti-
żu zawodu automatyka.

Według nas Chief Automation Offi  ce (CAO), czyli 
Dyrektor ds. Automatyzacji powinien pełnić rolę „pra-
wej ręki” każdego Prezesa. Budowanie świadomości 
na temat funkcji, jaką powinna pełnić taka osoba w fi r-
mie, to również jeden z naszych celów. Uważamy, że 
wsparcie działu automatyki realnie przekłada się na re-
alizację celów strategicznych fi rmy.

Takie zadania stawiamy sobie na najbliższe lata. Mamy 
nadzieję, że przygotowując kolejną edycję raportu bę-
dziemy mogli się pochwalić ich realizacją!

O tym, jak ważne jest dla nas utrzymanie dobrych relacji z klientami, może 
świadczyć liczba przygotowywanych przez nas materiałów i projektów, de-
dykowanych temu założeniu. Dlatego też, jako jedno z wyzwań na kolejne 
lata założyliśmy jeszcze mocniejsze pogłębienie tych kontaktów.

OBSŁUGA W PEŁNI
PROFESJONALNA



WOLNOŚĆ I 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
W KAŻDYM WYMIARZE

WYZWANIA

Paradygmat biznesu oparty o czterolistną koniczy-
nę zakłada cztery wymiary prowadzenia fi rmy. Idea 
czterolistnej koniczyny powstała w trakcie obser-
wacji i współpracy fi rm, które w Polsce w ostatnich 
20 latach odniosły sukces. Również fi rmie ASTOR 
przyświecał przy pracach nad strategią. W każdym 
wymiarze: koncepcie i modelu biznesowym, oknie 
nowych możliwości, sprawności operacyjnej, kultu-
rze organizacyjnej podjęte zostały wyzwania z za-
kresu CSR. Oto niektóre z nich.

 wspieranie aktywnego trybu życia – bieganie
 i inne sporty,

   panele fotowoltaiczne na dachu ASTOR
Technology Park,

 eliminacja papieru z obiegu (e-faktura),
 certyfi kat „Zielone Biuro”,

  rower elektryczny dla ASTOR,
 samochód elektryczny dla sprzedawców i klientów,
 eko opakowania obiadowe,
 Akademia Młodego Biznesmena – dzielenie się

doświadczeniem z  zakresu zarządzania sprzedażą 
z młodymi biznesmenami (studenci, start-up’y),

  sponsoring drużyny sportowej,
 organizacja zawodów w ramach Juliady (krakowska 

impreza sportowa).

TAKŻE W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU.
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 przygotowanie strategii CSR

Wolontariat pracowniczy:
 wolontariat pracowniczy oraz kompetencyjny 

- akcje 1-2 razy do roku w każdym oddziale ASTOR,

Przykłady:
  pomoc w pracach remontowych

(np. malowanie ścian) w placówkach społecznych/szko-
łach/przedszkolach,

Pomoc udzielona schroniskom dla zwierząt:
 akcja „Wyprowadź psa na spacer”,

 wewnętrzne: Innowastorek,
Dalszy rozwój inicjatywy INNOWASTOREK, 
powstałej w  wyniku przeprowadzonego wśród 
pracowników audytu. Pokazał on, że wielu z nich 
ma potrzebę podzielenia się innowacyjnymi po-
mysłami, które mogłyby usprawnić funkcjono-
wanie firmy. Projekt INNOWASTOREK po-
wstał z jednej strony w odpowiedzi na inicjatywę 
pracowników, z drugiej interesariusze zewnętrzni 
zgłaszali potrzeby usprawnienia niektórych pro-
cesów - dostrzegli potencjał drzemiący w  inży-
nierach ASTORa.
 

 zewnętrzne: ASTOR Challenge. Dla przyszłych
i świeżo upieczonych inżynierów.

INICJATYWY CSR




