
Inspirować do działania
Z Ad�riA�ną�rych�ter
HR Dy rek tor Ap sys Pol ska S.A.
roz ma wia Mag da le na Fe rens.

– W 2015 r. fir ma Ap sys Pol -

ska S.A. zo sta ła włą czo na do gro -

na naj lep szych pra co daw ców

w na szym kra ju. Czy przy zna ny

ty tuł wią że się z do dat ko wy mi

wy zwa nia mi?

– Ty tuł Od po wie dzial ne go Pra co -
daw cy – Li de ra HR to owoc na-
szych co dzien nych dzia łań, pla-
nów i dą żeń oraz pa sji do pra cy
z ludź mi. Jest po twier dze niem, że
fir ma Ap sys od za wsze pro wa dzi
uni ka to wą po li ty kę per so nal ną, kła -
dzie na cisk na roz wój i two rze nie
od po wie dzial nej kul tu ry or ga ni za -
cyj nej. By cie li de rem w bran ży
Re al Es ta te nie by ło by moż li we
bez na szych Pra cow ni ków – naj -
waż niej szej war to ści fir my. Ap sys
bar dzo in ten syw nie się roz wi ja, a to
wszyst ko wią że się ze wzro stem
za trud nie nia, two rze niem sta bil-
nych miejsc pra cy oraz za pew nie -
niem wa run ków do roz wo ju za -
wo do we go. W tym ro ku pla nu je my
utwo rzyć oko ło 40 no wych sta no -
wisk, więc HR sta le sta wia so bie

no we wy zwa nia, umac nia ją ce nas
ja ko Li de ra bran ży i Li de ra HR.
– Bar dzo pro szę o przy bli że nie

na szym czy tel ni kom na czym po -

le ga dzia łal ność Pań stwa fir my.

– Ap sys jest fir mą am bit ną dla am -
bit nych lu dzi. W tym ro ku Ap sys
zo stał po raz ko lej ny wy róż nio ny
ja ko Naj lep sza Fir ma De we lo per-
ska i Naj lep szy Za rząd ca Nie ru -
cho mo ści w Eu ro pie Środ ko wej.
Od 1996 r. pro jek tu je my, in we stu -
je my, bu du je my, wy naj mu je my
i za rzą dza my cen tra mi Shop ping
& Li fe sty le. Two rzy my prze strze-
nie han dlo we „szy te na mia rę”,
awan gar do we ar chi tek to nicz nie,
za awan so wa ne eko lo gicz nie i funk -
cjo nal ne, cze go przy kła dem jest
pro jekt Ma nu fak tu ra w Ło dzi.
Obec nie bu du je my jed no z naj -
więk szych cen trów han dlo wych
w Cen tral nej Eu ro pie „Po sna nia”
w Po zna niu. Jest to re gio nal ne cen -
trum Shop ping & Li fe sty le ju tra,
w któ rym bę dzie my sto so wać in -
no wa cyj ne roz wią za nia i naj now-
sze tech no lo gie wy jąt ko we w ska li
Pol ski. Ap sys Pol ska sta le się roz -
wi ja i po więk sza swo je port fo lio
w za rzą dza niu cen tra mi, któ rych
obec nie ma my 21.
– Ostat nie kil ka na ście lat przy -

nio sło zmia nę zwią za ną z po -

strze ga niem aspek tów za rzą dza -

nia za so ba mi ludz ki mi. Czy

sto su ją Pań stwo pro gra my roz -

wo jo we wśród swo ich pra cow -

ni ków?

–Współ cze sny HR mu si ro zu mieć
biz nes i po trze by lu dzi, po nie waż
w bu do wa niu stra te gii za rzą dza nia
za so ba mi ludz ki mi naj waż niej sze
jest zin te gro wa nie po li ty ki per so -
nal nej z mi sją fir my. Jed nym z pod -
sta wo wych gwa ran tów osią gnię-
cia suk ce su są pra cow ni cy, ich
kwa li fi ka cje, umie jęt no ści i za an -
ga żo wa nie w re ali za cję za dań fir-

my. Ap sys kła dzie du ży na cisk
na pro gra my roz wo jo we. Co ro ku
prze zna cza my okre ślo ny bu dżet
na pod no sze nie kwa li fi ka cji, pro -
po nu jąc pro gra my szko le nio we.
W tym ro ku pla nu je my zor ga ni zo -
wać szko le nia dla oko ło 200 pra -
cow ni ków. We dług nas, szko le nia
mu szą być nie tyl ko in te re su ją ce,
ale tak że po win ny być pod sta wą
do roz wo ju kom pe ten cji, po nie waż
są in we sty cją. Sta ra my się, aby
szko le nia od by wa ły się po za miej -
scem pra cy i by ły po łą czo ne z in -
te gra cją pra cow ni ków, co sprzy ja
bu do wa niu za an ga żo wa nia ze spo-
łu, bu du jąc tym sa mym kul tu rę or -
ga ni za cyj ną.
– Czy przy ję ty sys tem za rzą dza -

nia fir mą stwa rza moż li wo ści

awan su po szcze gól nych Pra cow -

ni ków?

– Ap sys od kon ku ren cji wy róż-
nia kul tu ra or ga ni za cyj na opar ta
na part ner skich re la cjach. Je ste-
śmy wzo rem dla in nych firm jak
wy ko rzy sty wać po ten cjał we -
wnętrz nych za so bów ludz kich.
Przy re kru ta cjach pierw szeń stwo
ma ją na si Pra cow ni cy – oko ło 70%
wśród wszyst kich za trud nio nych
awan so wa ło pio no wo lub po zio -
mo. W nie któ rych przy pad kach
ścież ka roz wo ju za czy na ła się
od sta no wisk asy stenc kich przez
spe cja li stycz ne do dy rek tor skich.
Ten fakt prze kła da się na zni ko -
mą ro ta cję i dłu go let nie za trud -
nie nie w na szej fir mie. Ob ser wo -
wa nie jak roz wi ja ją się lu dzie
i po ko nu ją po szcze gól ne szcze-
ble ka rie ry da je mi naj więk szą
sa tys fak cję.


