
 

Czy możesz się nam przedstawić i powiedzieć parę słów o etapach swojej kariery w Formice? 

Aktualnie pracuję w Formice na stanowisku Kierownika Działu Poligrafii. Jestem tutaj od 1993 roku, 

wiec już ponad 20 lat i nie ukrywam, że moją intencją jest pozostać w tej firmie aż do emerytury. 

Zaczynałam pracę od funkcji na bardzo podstawowych stanowiskach - jako Pakowacz w „starej” 

Formice. Po dwóch latach przeniesiono mnie na stanowisko Kontrolera Jakości, a następnie od 1997 

roku rozpoczęłam swoją karierę w Dziale Poligrafii, jako Poligraf, aby od 2009 roku objąć stanowisko 

Kierownika Działu Poligrafii.  

 

Dlaczego zdecydowałaś się na zatrudnienia w firmie Formika?  

Pytasz o bardzo stare czasy To była moja pierwsza praca po skończeniu szkoły średniej, czasy 

kuroniówek, perspektywa pobierania zasiłku i problem ze znalezieniem pracy. Po okresie zasiłkowym 

przeprowadziłam się do Raszyna z nadzieją łatwiejszego zatrudnienia – znalazłam Formikę i tak już 

zostało do dzisiaj. 

Jak wspominasz te 20 lat pracy? 

To były początki firmy. Jest co wspominać, najpierw produkcja biała, potem produkcja kolorowa, 

historia firmy, dużo ciekawych osób, dużo ciekawych przeżyć.  Przez lata dużo się nauczyliśmy: 

pracowitości, samodzielności, decyzyjności.  Szczerze mówiąc nigdy nie myślałam o zmianie pracy, 

gdyż zżyłam się i z firmą i z ludźmi naprawdę bardzo i w związku z tym mam nadzieję, ze firma będzie 

trwać nadal, tak abym dotrwała do emerytury. Przez tyle lat człowiek utożsamia się z firmą i czuje się 

jej częścią.  Firma to jest drugi dom.  

Co możesz powiedzieć o swojej pracy w Formice? 

Aktualnie w skrócie: duża decyzyjność, ale również duża odpowiedzialność. Mianowanie mnie na 

stanowisko Kierownika to była dla mnie ogromna motywacja – poczułam się doceniona, zwłaszcza 

jako jedyna kobieta w zespole produkcji na takim stanowisku. Oczywiście na początku była to dla 

wszystkich ciężka praca, ale z roku na rok docieramy się z zespołem zarówno Kierowników jak i 

wszystkich pozostałych pracowników. Na pewno mogę powiedzieć, że aktualnie na moim stanowisku 

spotykam się z różnorodnością prac zarówno fizycznej jak i umysłowej.  

 

A ludzie Formiki? 

Dla mnie zespól – to Zespól Formiki i to jest jedyny zespól, jaki znam. Po wielu latach współpracy 

znamy się bardzo dobrze, wiele rzeczy jesteśmy w stanie przewidzieć z góry, co pomaga nam w 

pracy. Oczywiście bywają lepsze i gorsze dni, ale przeważnie wszyscy się dogadujemy. W końcu 

walczymy o wspólny cel i sukces. Na mój zespół (mówię tu o Poligrafii) nie dam powiedzieć złego 

słowa, są to dobrze przygotowani fachowcy, którzy skrupulatnie wykonują swoją pracę. Zresztą tak 

samo oceniam cały pozostały zespól Formiki, wiemy, na co nas stać i czego możemy od siebie 

wymagać.  

 

Za co lubisz swoją pracę, (co Ci się w niej podoba)? 

Kieruję się w życiu mottem: lubię to, co robię, robię to, co lubię.  

Przychodzę do pracy zadowolona i wychodzę zadowolona, praca mnie kształtuje. 



 

Co prawda nie mam porównania z inna firmą, ale dla mnie Formika jest najlepszym pracodawcą. Jest 

ciekawie, uczę się nowych rzeczy, dużo się dzieje.  Jest mi dobrze.  

Poza tym na pewno mogę powiedzieć, że przez 22 lata pracy – wynagrodzenie zawsze jest płacone 

na czas, przestrzega się praw pracownika, dobry sposób traktowania ludzi. Nasza firma jest stabilna, 

pracujemy w rozwijającej się firmie, która jest coraz większa, potężniejsza, coraz bardziej widoczna 

na rynku. Dzięki mojej firmie skończyłam studia, głównie dzięki zrozumieniu, motywacji i 

wyrozumiałości Zarządu.  

 

Czy chciałbyś coś dodać ze swojej strony na temat naszej firmy? 

Oby firma trwała jak najdłużej, parafrazując Jurka Owsiaka: „Ze światełkiem do nieba „ – chciałabym 

dotrwać w Formice do emerytury ( z drżeniem w głosie i łzą w oku….:) 

 

 


