
 

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

Pracuję w Formice od czerwca 2005 roku, a więc już 10 lat. Aktualnie jestem Dyrektorem Technologii, ale 

zaczynałem pracę w Spółce od stanowiska Kierownika Produkcji, które piastowałem przez 3 lata. Od ponad 7 

lat skupiam się nad kwestiami rozwiązań technologicznych i jakościowych naszych wyrobów.  

Dlaczego zdecydowałeś się na zatrudnienie w firmie Formika?  

Pierwsza wizyta rekrutacyjna, połączona ze zwiedzaniem firmy pokazała mi Formikę jako wyzwanie na 

kompletnie nowym polu w stosunku do mojej ówczesnej pracy, a zarazem idealne miejsce dla rozwoju i 

pogłębienia dotychczasowych doświadczeń zawodowych, wiedzy poligraficznej i technicznej, co 

postrzegałem, jako mój cel zawodowy w okresie, gdy zaproponowano mi stanowisko w Formice. 

Potraktowałem więc propozycję jako nowe interesujące wyzwanie, które podjąłem i zdecydowanie nie żałuję 

tego kroku.  

Jak mógłbyś opisać swoją pracę w Formice? 

Dla mnie jest to codzienny kontakt z produkcją wieloasortymentową z zastosowaniem wielu technologii, co 

samo w sobie jest wyzwaniem. Bieżący kontakt z najnowszymi rozwiązaniami w światowej branży 

poligraficznej, co jest zarazem ogromnym ułatwieniem, ale i jednocześnie jeszcze większym wyzwaniem.  

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

Dla kogoś, kto chce praktykować i rozwijać wiedzę, mieć kontakt z najnowszymi osiągnięciami w swojej 

specjalności oraz lubi wyzwania i chce pracować w fajnym zespole - Formika jest miejscem idealnym. Na 

szczególną uwagę zasługuje ciągłe budowanie i doskonalenie zespołu ludzi, którzy mają jeden cel, a ich 

sposób działania jest wynikiem synergii różnych osobowości.  

W zakresie zmian i rozwoju naszej firmy na uwagę zasługuje również fakt, iż Zarząd spółki kierunkuje się na 

ciągłe doskonalenie swojej strategii, wdrożenie nowych metod zarzadzana w zakresie Lean, Kaizen, itp. oraz 

budowanie odpowiedniej świadomości wokół nich. Firma mocno stawia na rozszerzenie i polepszenie 

działalności R&D. 

Chciałbym również oddać, iż w całym okresie pracy w Formice miałem poczucie, że jestem traktowany w 

sposób partnerski i uczciwy, jako pracownik. Dlatego cenię sobie związane z tym poczucie stabilności oraz 

bezpieczeństwa oraz możliwość wykonywania pracy, którą lubię.  

Dlaczego uważasz, że warto jest być w zespole Formiki? 

Co jakiś czas, a ostatnio coraz częściej, spotykam się z opiniami i komentarzami ludzi z innych firm z naszej i 

innych branży w Polsce i Europie, w których Formika pojawia się jako ceniona marka, stabilny partner, 

przykład dobrej firmy, jakości itd. Wtedy czuję się naprawdę dumny z tego, że tutaj pracuję. 


