
1KATALOG DZIAŁAŃ CSR 2013-2017

KATALOG DZIAŁAŃ CSR

2013-2017

CSR



2 KATALOG DZIAŁAŃ CSR 2013-2017

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

W Signal Group rozumiemy Corporate Social Responsibility jako 
strategię biznesową oraz filozofię prowadzenia działalności 
gospodarczej, polegającą na tym, że w naszej działalności 
dobrowolnie podejmujemy zobowiązania etyczne, ekologiczne 
i społeczne.

Signal Group decyduje się tym samym na uwzględnienie 
w praktyce biznesowej racji swoich interesariuszy: Pracowników, 
Udziałowców, Klientów oraz Społeczeństwa jako całości.

Działania z zakresu CSR traktujemy jako inwestycję a nie koszt. 
Przynoszą one korzyści zarówno wspieranej społeczności jak 
i  firmie.

Ceną wielkości jest 
odpowiedzialność

Winston Churchil

“
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ROZWÓJ NOWOCZESNYCH 
TECHNOLOGII

OCHRONA ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO

ZAANGAŻOWANIE
SPOŁECZNE

INWESTYCJE W ZASOBY 
LUDZKIE

UCZCIWE PRAKTYKI 
BIZNESOWE
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ZAANGAŻOWANIE 
SPOŁECZNE

Zaangażowanie społeczne to integralny element Trwałego  Zrównoważonego Rozwoju.

Wynika ono ze zrozumienia, iż organizacja jest interesariuszem społeczności, które 
łączą wspólne interesy. Organizacja może wnieść swój wkład na drodze inwestycji 
społecznych poprzez między innymi promowanie i upowszechnianie dobrych nawyków 
wśród społeczności.

CELE OBSZARU

 Umacnianie wizerunku firmy 
odpowiedzialnej społecznie wspierającej 
inicjatywy lokalne

 Umacnianie lojalności 
 i zaangażowania Pracowników
 Integracja Pracowników
 Budowanie więzi ze społecznością
 Pomoc potrzebującym
 Promowanie zdrowego trybu życia

NASZE ROZUMIENIE

Zaanagażowanie społeczne obejmuje wsparcie 
społeczności i budowanie z nią relacji.

Społeczność to dla Signal Group:
 Pracownicy i Współpracownicy
 Rodziny Pracowników i Współpracowników
 Fundacje i organizacje non-profit
 Organizacje i stowarzyszenia sportowe
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ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

WSPÓLNE CELEBRACJE

Każde ważne wydarzenie w życiu Pracowników 
i Współpracowników Signal Group – takie 
jak narodziny dziecka lub zawarcie związku 
małżeńskiego, o którym informowana jest firma, 
cieszy się zainteresowaniem oraz wsparciem ze 
strony zespołu.

Najbardziej radosną częścią pojawienia się 
potomków Pracowników oraz Współpracowników 
Signal Group jest fakt wynikający z kultury 
organizacyjnej, w której wspólnie przeżywamy 
radosne chwile, dlatego też wszyscy Pracownicy 
i Współpracownicy już dużo wcześniej organizują 
zbiórkę pieniędzy na prezent dla dziecka. Zbiórka 
pieniędzy na wspólny prezent organizowana jest 
również w firmie w momencie zawarcia związku 
małżeńskiego przez kogoś z zespołu. Podczas 
ceremonii nowożeńcom towarzyszy zawsze 
liczna delegacja z Signal Group.

W roku jest wiele wydarzeń, podczas 
których możemy pokazać Pracownikom 
i Współpracownikom, iż są najważniejszym 
kapitałem naszej firmy. Podkreślamy to przy 
różnych okazjach, ponieważ jest to zgodne 
z kulturą organizacyjną naszej firmy. Dbamy 
o nasze Panie, nie tylko podczas Dnia Kobiet, 
pamiętamy o naszych Panach, nie tylko z okazji 
Dnia Chłopaka. Uważamy, że podkreślenie tych 
świąt jest ważne.
Wspólne świętowanie wzmacnia dobrą 
atmosferę pracy oraz jest zawsze miłą 
niespodzianką dla Beneficjentów.

TŁUSTY CZWARTEK

Wspólne świętowanie Tłustego Czwartku to 
już w Signal Group niemal tradycja. Również 
w tym roku Pracownicy i Współpracownicy razem 
żegnali ostatni dzień karnawału delektując się 
pysznymi pączkami. Signal Group pamiętało 
także o Pracownikach terenowych i specjalnie 
dostarczono im słodki tłustoczwartkowy 
przysmak.

BUDOWANIE WIĘZI

JAKIE CELE SOBIE WYZNACZYLIŚMY?
Budowanie więzi pomiędzy Pracownikami, Współpracownikami Signal Group oraz ich rodzinami.

KTO ZOSTAŁ BENEFICJENTEM?
Pracownicy, Współpracownicy Signal Group oraz ich rodziny.
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DZIEŃ KOBIET

Dzień Kobiet to w naszej firmie dzień 
wyjątkowy. Męska część Signal Group co roku 
przygotowuje dla wszystkich Signalowych 
kobiet jakąś niespodziankę. W tym roku 
panowie postawili na klasykę i przy okazji 
składania życzeń obdarowali każdą z Pań 
kwiatami.

DZIEŃ CHŁOPAKA

W tym roku bardzo miłą niespodziankę 
Signalowym Mężczyzną przygotowały Panie. 
Z okazji Dnia Chłopaka każdy przedstawiciel 
męskiej części firmy otrzymał praktyczny 
upominek w postaci narzędzia multitool oraz 
słodką niespodziankę – pączka.

DZIEŃ SPORTU

Signal Group kolejny raz wsparło Ognisko 
TKKF „Budowlani” Poznań w organizacji 
Dnia Sportu dla uczniów Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących 
im. J. Sikorskiego w Poznaniu. Dzień Sportu 
był dla dzieci emocjonującym wydarzeniem, 
a konkurencje w których mogły się zmierzyć 
to m.in. mini koszykówka, rzutki, skoki 
przez gumę, mini golf i skok przez kozła. 
Każde dziecko biorące udział w konkursach 
otrzymało nagrodę i puchar na pamiątkę 
tego dnia. Dodatkowo Signal Group przekazał 
Dyrekcji Ośrodka fotorelację z wydarzenia, 
wykonaną przez naszego grafika.

BĄDŹ WIDOCZNY, BĄDŹ BEZPIECZNY

Zorganizowaliśmy akcję, której celem było 
zwiększenie bezpieczeństwa naszych Dzieci 
na drodze. W związku z tym przygotowane 
zostały zestawy odblaskowe składające się 
z opaski, naklejek oraz kamizelki odblaskowej, 
które otrzymały signalowe Dzieci. Zadaniem 
tych przedmiotów jest zwiększenie widzialności 
naszych pociech w miejscach ograniczonych 
światłem oraz tam, gdzie istnieje ryzyko 
osłabionej widoczności, przede wszystkim 
dla kierowców. Gadżety odblaskowe można 
umieszczać w dowolnych miejscach – od 
naklejenia na kurtkę lub tornister dziecka, przez 
przyklejenie do wózka z dzieckiem, czy też 
założenie kamizelki podczas jazdy na rowerze 
lub w trakcie biegania. Bezpieczeństwo naszych 
Pracowników, Współpracowników i ich rodzin 
jest dla nas bardzo ważne. Dokładamy wszelkich 
starań, by czuli się bezpiecznie nie tylko 
w miejscu pracy, ale również w czasie wolnym.

DZIEŃ DZIECKA Z KOMITETEM OCHRONY 
PRAW DZIECKA

W ramach wspierania lokalnych społeczności 
Signal Group wzięło udział w organizacji Festynu 
z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbyła się na 
Placu Wolności w Poznaniu, a jej inicjatorem 
była terenowa jednostka Komitetu Ochrony 
Praw Dziecka z siedzibą w Poznaniu. Dla dzieci 
zorganizowano liczne konkurencje, w których 
mogły się zmierzyć, a na zwycięzców czekały 
ufundowane przez Signal Group nagrody.
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ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

DZIEŃ DZIECKA
Z SIGNAL GROUP

Dzień Dziecka zorganizowany został 
w siedzibie Signal Group. Przearanżowaliśmy 
przestrzeń biura i przyozdobiliśmy ją kolorowymi 
balonami, zdjęciami postaci z bajek, serpentynami. 

Do udziału we wspólnej zabawie zaprosiliśmy 
nie tylko dzieci naszych Pracowników 
i Współpracowników, ale także pociechy z ich 
rodzin, które wyrażały chęć uczestnictwa. 

Motywem przewodnim Dnia Dziecka z Signal 
Group było rozpowszechnianie zdrowych nawyków 
żywieniowych zarówno u dzieci, jak i u rodziców, 
poprzez warsztat kulinarny bazujący na zdrowych 
warzywach i owocach. Poza tym do dyspozycji 
dzieci było wiele atrakcji takich jak foto-budka, 
turniej kręgli, zdobienie twarzy, twister, basen 
z kulkami, kolorowanie ścian i wiele innych 
niespodzianek. Nie zabrakło również prezentów 
dla każdego uczestnika zabawy, a także dla 

maluchów, które nie mogły być tego dnia z nami. 

Organizacja Dnia Dziecka była niezwykłą 
rzygodą a zarazem przyjemnością dla 
Pracowników, Współpracowników a przede 
wszystkim dla ich pociech. Aby wspólnie 
spędzony czas pozostał nie tylko przyjemnym 
wspomnieniem, ale również pamiątką – 
wszystkim uczestnikom Dnia Dziecka z Signal 
Group rozdaliśmy płyty CD ze zdjęciami 
z imprezy oraz przepisy na zdrowie przysmaki. 

Zdecydowaliśmy się na organizacje Dnia Dziecka 
w naszej firmie, ponieważ jest to świetna okazja do 
wspólnej zabawy oraz lepszego poznania nie tylko 
naszych Pracowników oraz Współpracowników, 
ale także ich rodzin. Chcieliśmy pokazać naszą 
firmę – na co dzień skupioną na biznesie – 
w innym obliczu – kolorową, pełną niespodzianek, 
jak również bezpieczną dla tych najmłodszych.
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ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

KOSMICZNY 
DZIEŃ DZIECKA

Zorganizowaliśmy  dużą  imprezę  z  okazji  Dnia  
Dziecka,  na  którą  zaprosiliśmy  całe  rodziny  
naszych Pracowników i Współpracowników. 
Przed wydarzeniem dzieciom zaproszonym do 
wspólnej zabawy zostały przekazane specjalne 
zaproszenia wraz z lizakami w kolorach 
logotypu Signal Group, które ręcznie wykonali 
Pracownicy firmy podczas jednego ze spotkań 
integracyjnych.

Motywem  przewodnim  zabawy  był  kosmos  
–  miejsce  odległe  i  pełne  tajemnic.  Miejsce  
pobudzające wyobraźnię, poszerzające 
horyzonty – świat odległych galaktyk. Zadbaliśmy 
o to, by dzieci mogły przez zabawę zdobyć nową 
wiedzę i umiejętności.

Wydarzenie odbywało się w Hotelu 
Twardowski***. Zapewniliśmy uczestnikom 
atrakcje zarówno w budynku, jak i na świeżym 
powietrzu. Przygotowaliśmy okazjonalne grafiki 
z postaciami ze znanych bajek. 

Zabawy były dostosowane do wieku 
i możliwości dzieci, które mogły korzystać z:
• malowania buziek
• skręcania balonów w galaktyczne kształty
• malowania ufoludków ze styroduru
• kącika plastycznego z tekturowymi domkami 

do kolorowania
• chemicznych warsztatów kosmicznych
• mobilnego planetarium
• stanowiska gier wirtualnych
• stanowiska tworzenia mydełek

• zamku dmuchanego dla maluchów
• ścianki wspinaczkowej w kształcie rakiety 

kosmicznej
• suchego basenu z kulkami
• rozbijania piniaty - planety
• puszczania gigantycznych baniek mydlanych
• zabaw z chustą Klanza

Dzieci cieszyły się ze spotkania z olbrzymią 
Myszka Mini, ze smakiem pałaszowały kruche 
ciasteczka, bawiły się w rytmach najlepszych 
dziecięcych hitów. Każde dziecko, biorące udział 
w wydarzeniu, mogło zabrać ze sobą wykonane 
przez siebie prace, takie jak kolorowe pachnące 
mydełka, ufoludka w kosmicznych kolorach,
balonika skręconego w niezwykłe kształty. 
Dla dorosłych przygotowaliśmy catering ze 
słodkimi przekąskami oraz napoje. Wydzieliliśmy 
miejsca pod parasolkami, gdzie mogli spokojnie 
wypić kawę oraz porozmawiać patrząc, jak 
bawią się ich pociechy. Co istotne Pracownicy 
i Współpracownicy Signal Group mogli odebrać, 
już w siedzibie firmy, płyty z fotorelacja 
z Kosmicznego Dnia Dziecka.

Chcieliśmy pokazać, jak ważne są dla nas 
młode pokolenia oraz rodziny Pracowników 
i Współpracowników – ich bezpieczeństwo 
i dobre samopoczucie. Dzień Dziecka to znakomita 
okazja na wspólną zabawę Pracowników 
i Współpracowników. Chcieliśmy zintegrować 
zespół, który w wyniku prężnego rozwoju firmy, 
znacznie się powiększył. Naszym zamiarem 
było również danie możliwości nawiązania więzi 
pomiędzy rodzinami naszych Pracowników oraz 
Współpracowników.
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ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

ARTYSTYCZNY 
DZIEŃ DZIECKA

SIgnal Group przygotowało kolejną imprezę 
z okazji Dnia Dziecka. Na wspólną zabawę 
zostały zaproszone całe rodziny Pracowników 
i Współpracowników. Wydarzenie cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem, a udział w nim 
wzięło 40 pociech Signalowców.

Impreza jak zawsze miała charakter tematyczny 
i została zorganizowana pod hasłem „Artystyczny 
Dzień Dziecka”. Dzięki zapewnionym atrakcjom 
każde dziecko mogło odkryć w sobie małego 
twórcę.

Wydarzenie odbyło się w Restauracji Trybuszon 
w Skórzewie. Zabawy dla dzieci zostały 
zorganizowane zarówno w budynku, jak i na 
świeżym powietrzu. Wszystkie atrakcje były 
dostosowane do możliwości i wieku dzieci, które 
mogły spożytkować swoją energię w licznych 
zabawach, takich jak:
• puszczanie ogromnych baniek mydlanych
• tworzenie własnych masek
• lepienie glinianych figurek na stanowisku 

rzeźbiarskim
• szaleństwa na dmuchanym placu zabaw 

„Ośmiornica”
• przygotowanie własnych obrazków 

piaskowych
• gra wirtualna „Star Action”
• robienie zdjęć w ramce tematycznej   

w specjalnym kąciku fotograficznym
• gry wirtualne
• chusta Klanza
Dodatkową atrakcją, która wywołała wielkie 
emocje u dzieci była wizyta szczudlarza, który 
swoją obecnością uświetnił imprezę. Również 
przedstawienie teatralne pt. „Odkrywcy” okazało 
się strzałem w dziesiątkę – dzieci, skupione 

w ciszy, nie mogły oderwać wzroku od sceny 
i chętnie uczestniczyły w animacjach. Pociechy 
bawiły się wyśmienicie, ze smakiem zajadały 
się owocami i kruchymi ciasteczkami. Każde 
dziecko mogło zabrać ze sobą swoje małe dzieła 
sztuki, takie jak piaskowe obrazki, maski czy 
gliniane figurki.

Signal Group pomyślało również o dorosłych, 
którzy w specjalnie przygotowanych miejscach 
mogli napić się kawy, skosztować ciasta 
i obserwować zabawy swoich dzieci.

Dla wszystkich uczestników imprezy została 
przygotowana fotorelacja, którą Pracownicy 
i Współpracownicy mogli odebrać w siedzibie firmy.
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ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

PIRACKI
DZIEŃ DZIECKA

Dzień Dziecka to wyjątkowa data w kalendarzu 
firmowych wydarzeń. 

W tegorocznym Dniu Dziecka z Signal Group 
wzięła udział rekordowa liczba Dzieci naszych 
Pracowników i Współpracowników, bo aż 
47, co najlepiej potwierdza, jak ogromnym 
zainteresowaniem cieszyło się to wydarzenie. 

Tym razem motywem przewodnim imprezy 
był fascynujący świat piratów. Dlatego też 
na wejściu już Dzieci miały malowane twarze 
i ręce w pirackie motywy oraz mogły uzbroić się 
w pirackie szable skręcone z baloników. Punktem 
kulminacyjnym zabawy było wspólne szukanie 
pirackiego skarbu ukrytego pod piaskiem plaży 
przynależącej do nowoczesnego parku rozrywki 
znajdującego się niedaleko Poznania - miejscu, 
gdzie odbywała się impreza. 

W międzyczasie Dzieci wraz z rodzicami miały 
okazję nauczyć się pod okiem dedykowanych 
animatorów pirackiego tańca. Atrakcjami, które 
cieszyły się równie dużą popularnością wśród 
Dzieci było przeciąganie liny, zabawy z balonami 
z wodą, limbo, zabawa w zimowy sztorm, czy 
wspólne malowanie na specjalnie do tego 
przystosowanej ścianie. Nie zabrakło też atrakcji 
dla najmłodszych. Najbardziej fascynowały, 
jak zawsze, potężne bańki mydlane puszczane 
przez animatorów. 

Zadbaliśmy również o dorosłych. W specjalnie 
wydzielonej strefie mieli oni możliwość napić się 
kawy, herbaty lub zimnych napojów, skosztować 
ciasta i obserwować zabawę Dzieci. W trakcie 
trwania imprezy wszystkie Dzieci korzystać 
mogły też z podstawowych atrakcji parku 

rozrywki, czyli tuneli, zjeżdżalni, labiryntów 
i najrozmaitszych gier oraz plaży na świeżym 
powietrzu, na której znajdował się oddany do 
użytku Dzieci dmuchany zamek. 

Na koniec pełnego wrażeń dnia miała miejsce 
niespodzianka - fascynujący i pobudzający 
wyobraźnię występ iluzjonisty. Aby ochłonąć po 
niezapomnianych wrażeniach, jakie przyniósł 
występ iluzjonisty i schłodzić się w ten ciepły, 
słoneczny, czerwcowy dzień, Dzieciom rozdane 
zostały lody.  Przed wyjściem każde Dziecko 
otrzymało dyplom za uczestnictwo w Dniu 
Dziecka z Signal Group oraz drobny upominek.
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ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

SPOTKANIE GWIAZDKOWE

Zorganizowaliśmy Spotkanie Gwiazdkowe 
dla Pracowników i Współpracowników Signal 
Group. Wydarzenie odbyło się w specjalnie 
zaaranżowanej przestrzeni na jednym z pięter 
Poznańskiego Parku Technologicznego. Atrakcją 
wieczoru był pokaz iluzjonisty. Nie zabrakło 
również poczętstunku oraz Świętego Mikołaja, 
który rozdał prezenty uczestnikom zabawy.

Po części oficjalnej spotkania chętni świętowali 
dalej grając wspólnie w bilard oraz tańcząc przy 
hitach.

W kolejnym roku zaprosiliśmy naszych 
Pracowników i Współpracowników na Spotkanie 
Gwiazdkowe, które odbyło się w nowoczesnej 
sali bankietowej w Poznaniu. W tym roku bawiło 
się z nami ponad 100 osób. Wydarzenie 
rozpoczęliśmy przywitaniem oraz wspólną 

kolacją. Następnie występ Kabaretu Weźrzesz, 
który był niespodzianką wieczoru, wprowadził 
wszystkich uczestników wydarzenia w znakomity 
nastrój.

Spotkanie grudniowe to moment, kiedy osoby 
pracujące w różnych częściach kraju mogą się 
spotkać, porozmawiać, wymienić 
doświadczeniami i wspólnie bawić. To również 
znakomita okazja, by poznać się z nieformalnej 
strony i wzmacniać więzi pomiędzy 
Pracownikami i Współpracownikami.

Miejscem, do którego zaprosiliśmy naszych 
Pracowników i Współpracowników w tym roku, 
na tradycyjne już w Signal Group Spotkanie 
Gwiazdkowe był ekskluzywny hotel położony 
w malowniczej lokalizacji niedaleko Poznania. 

Po raz kolejny w spotkaniu i wspólnej zabawie 
wzięło udział ponad 100 osób. Impreza 
rozpoczęła się od przywitania gości i uroczystej 
kolacji. Punktem kulminacyjnym tegorocznej 
zabawy był występ zespołu Audiofeels - 
najpopularniejszego w kraju przedstawiciela 
gatunku vocal play. Koncert okazał się 
niezapomnianym wydarzeniem, a kunszt 
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muzyków wywarł na wszystkich ogromne 
wrażenie. 

Następnie rozpoczęła się impreza taneczna 
prowadzona przez profesjonalnego DJ-a. 
Parkiet wypełnił się po brzegi, a najwytrwalsi 
bawili się do białego rana. W międzyczasie, jak 
co roku, miała miejsce wewnętrzna wymiana 
upominków, które Pracownicy i Współpracownicy 
przygotowali dla siebie nawzajem.



18 KATALOG DZIAŁAŃ CSR 2013-2017

STAŁA WSPÓŁPRACA 
Z FUNDACJĄ “NIESIEMY NADZIEJĘ”

W grudniu rozpoczęliśmy współprace z poznańską 
Fundacja Niesiemy Nadzieje. Fundacja opiekuje 
się dziećmi chorymi na choroby zagrażające 
życiu, między innymi: mukowiscydozę, zanik 
mięśni i dziećmi dializowanymi, czekającymi na 
przeszczep nerek.

W grudniu zbieraliśmy pieniądze na 
specjalistyczny wózek inwalidzki dla Piotra, 
podopiecznego Fundacji Niesiemy Nadzieje. 
Było to pierwsze z naszych wspólnych 
działań z Fundacją, które cieszyło się bardzo 
dużym zainteresowaniem i wsparciem wśród 
Pracowników oraz Współpracowników Signal 
Group. W ramach podziękowania za pomoc 
Signal Group otrzymało tytuł Przyjaciela 
Fundacji, a Pracownicy i Współpracownicy coraz 
częściej pytali o dodatkowe możliwości wsparcia 
Fundacji.

ZBIÓRKA UBRAŃ DLA NAJBARDZIEJ 
POTRZEBUJĄCYCH

Pod  hasłem  „Wietrzymy  nasze  szafy”  odbyła  
się  w  Signal  Group  akcja  zbiórki  ubrań  dla  
najbardziej potrzebujących podopiecznych 
Fundacji Niesiemy Nadzieję. W firmie 
zorganizowane zostały specjalne pojemniki, 
w które można było składać ubrania. Akcja 
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem - 
w rezultacie 27 kartonów pełnych ubrań trafiło 
do osób potrzebujących.

ZBIÓRKA PRODUKTÓW PIERWSZEJ 
POTRZEBY

W Signal Group przeprowadziliśmy zbiórkę 
produktów pierwszej potrzeby dla podopiecznych 
Fundacji Niesiemy Nadzieję. W naszej kuchni 
zostało wygospodarowane miejsce, w którym 
można było składać konkretne rzeczy – żywność, 

POMOC

JAKIE CELE SOBIE WYZNACZYLISMY?
Wsparcie fundacji i organizacji non-profit.
Umacnianie wizerunku firmy odpowiedzielanej społecznie wspierającej inicjatywy lokalne.

KTO ZOSTAŁ BENEFICJENTEM?
Podopieczni fundacji, organizacje non-profit oraz organizacje sportowe.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
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środki czystości, ubrania i zabawki. Stworzona 
w ten sposób paczka przyniosła dużo radości 
zarówno obdarowanej rodzinie, jak i Pracownikom
i Współpracownikom Signal Group, którzy 
zaangażowali się w akcję.

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA

Jak co roku w okolicach Świąt Bożego 
Narodzenia wsparliśmy podopiecznych 
Fundacji Niesiemy Nadzieję organizując wśród 
Pracowników i Współpracowników Signal Group 
zbiórkę. W tym roku Fundacja poprosiła o pomoc 
w przygotowaniu kolacji wigilijnej dla swoich 
Podopiecznych, stąd też zbieraliśmy artykuły 
takie jak makaron, cukier, mąka, suszone grzyby, 
orzechy, czy słodycze.

Serdecznie zapraszamy do 
włączenia się w gwiazdkową akcję 
pomocy podopiecznym Fundacji 
Niesiemy Nadzieję z Poznania.

Potrzebne są artykuły spożywcze 
(produkty suche np. makaron, ryż, 
cukier, mąka, suszone grzyby, 
orzechy, słodycze dla dzieci itp), 
które pomogą podopiecznym 
Fundacji przygotować kolację 
wigilijną.

Artykuły należy zostawić w dużej 
kuchni w Segmencie A.

Zapraszamy do wsparcia
tej inicjatywy!

ZBIÓRKA TRWA 
DO 19 GRUDNIA

ZBIÓRKA MATERIAŁÓW PLASTYCZNYCH I 
PAPIERNICZYCH

Zorganizowaliśmy wśród Pracowników zbiórkę 
materiałów plastycznych i papierniczych dla 
podopiecznych Fundacji Niesiemy Nadzieję. 
Akcja wiązała się z rozpoczynającym się we 
wrześniu rokiem szkolnym. 

Naszą zbiórką wsparliśmy podopiecznych 
Fundacji. Łącznie zebraliśmy 300 materiałów 
plastycznych i papierniczych. Wśród nich 
znalazły się zeszyty, bloki, kredki ołówkowe, 
świecowe, temperówki, korektory, cienkopisy, 
flamastry, ołówki, linijki, ekierki, kolorowe 
papiery, bibuły, gumki do ścierania, piórniki, a 
nawet śniadaniówki z bidonem.

Współpraca z Fundacją to inicjatywa naszych 
Pracowników i Współpracowników, którzy 
w niesieniu pomocy nie chcieli skupiać się tylko na 
przekazywaniu pieniędzy na cele charytatywne, 
ale także chcieli włączyć się w realne działania.
 
Z realizacją tych oczekiwań współgrają cele 
Fundacji Niesiemy Nadzieję, która nie tylko 
dofinansowuje zakup lekarstw i środków 
rehabilitacji, ale także skupia się na budowaniu 
więzi poprzez działania takie jak wspólne wyjścia 
do kina czy pikniki.
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WSPARCIE FUNDACJI MARCINA GORTATA 
MG13

Wsparcie  Fundacji  Marcina  Gortata  MG  13  
poprzez  zakup  piłek  z  autografem  koszykarza.  
Wybraliśmy tę fundację, ponieważ wspiera 
młodych, zdolnych ludzi w osiągnięciu celów, 
które sobie stawiają. Piłki do gry w koszykówkę 
są w naszej firmie symbolem tego, iż jesteśmy 
drużyną, w której każdy zawodnik jest ważny. 
Praca zespołowa jest warunkiem dobrego 
działania naszej organizacji.

WSPARCIE FUNDACJI EWY BŁASZCZYK 
AKOGO?

Wsparcie Fundacji Akogo? Ewy Błaszczyk 
poprzez zakup płyt z kołysankami 
dla najmłodszych w sklepie Fundacji. 
Płyty stanowiły prezenty gwiazdkowe 

dla najmłodszych dzieci Pracowników 
i Współpracowników Signal Group. Fundacja dba 
o dzieci z urazami mózgu, często przebywających 
w śpiączce.

WSPARCIE FUNDACJI UNICEF

Jak co roku Wsparliśmy Fundację  UNICEF 
poprzez zakup kartek bożonarodzeniowych 
dla Klientów oraz Kontrahentów Signal Group. 
Dzięki naszej pomocy zostały zakupione 
szczepionki przeciw odrze dla 250 dzieci.

Uważamy,  że  każdy,  nawet  mały  gest  wsparcia  
dla  potrzebujących  jest  ważny.  Przy  organizacji
różnego   rodzaju   akcji   firmowych  oraz   przy   
zakupie   materiałów   ważnych   dla   prawidłowego
funkcjonowania  Signal  Group  staramy  się  
myśleć  o  potrzebujących  tak,  by  wspierać  
fundacje, organizacje non-profit oraz 
organizacje sportowe na różnych szczeblach. 
Tak, jak każde z działań CSR, traktujemy takie 
działanie jako inwestycję, nie koszt.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
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POCZTÓWKA DLA MATEUSZA

Kartki pocztowe dla Mateuszka – Pracownicy 
i Współpracownicy Signal Group aktywnie 
włączyli się w akcję wysyłki kartek pocztowych 
dla czteroletniego, ciężko chorego chłopca. 
Chcieliśmy wesprzeć dziecko oraz jego 
najbliższych w trudnej sytuacji, w której się 
znaleźli.

DZIECIAKI NA PUCHAR

Signal Group kolejny raz wsparło Ognisko TKKF 
„Budowlani” Poznań w organizacji Dnia Sportu 
dla uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego 
w Poznaniu. 
Dzień Sportu był dla dzieci emocjonującym 
wydarzeniem, a konkurencje w których mogły 
się zmierzyć to m.in. mini koszykówka, rzutki, 
skoki przez gumę, mini golf i skok przez kozła. 
Każde dziecko biorące udział w konkursach 
otrzymało nagrodę i puchar na pamiątkę tego 
dnia. Dodatkowo Signal Group przekazał Dyrekcji 
Ośrodka fotorelację z wydarzenia, wykonaną 
przez firmowego grafika.

WSPARCIE PRZEDSZKOLA „RAZ, DWA, 
TRZY”

W ramach działań CSR, Signal Group wsparło 
nowopowstałe Przedszkole „Raz, Dwa, Trzy” 
w Komornikach. Wybraliśmy to miejsce, 
ponieważ znajduje się w nim oddział 
integracyjny, czyli miejsce, gdzie uczyć się będą 
również dzieci niepełnosprawne. Dzięki pomocy 
Signal Group zostały zakupione atestowane 
zabawki, co jest bardzo ważne, ponieważ 
w placówce uczyć się będą, miedzy innymi, 
dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim 
i umiarkowanym.

WSPARCIE SPOŁECZNOŚCI

Słuchając naszych Pracowników oraz organizacji zgłaszających się do nas po pomoc, zauważamy 
potrzeby najmłodszych. Inwestujemy w następne pokolenia poprzez wsparcie placówek i organizacji 
zajmujących się wychowywaniem przyszłych mieszkańców naszego kraju. W takich działaniach 
możemy wyróżnić między innymi
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ARTYKUŁY PLASTYCZNE DLA 
PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNO-
TERAPEUTYCZNEGO MIŚ

Wsparcie Przedszkola Integracyjno – 
Terapeutycznego Miś w Poznaniu to kolejna 
inicjatywa mająca na celu inwestycję  
w  przyszłe  pokolenia.  Przekazanie  materiałów  
plastycznych  pomogło  jego  podopiecznym 
w realizowaniu programu placówki.

AKCJA GWIAZDKOWA

Zorganizowaliśmy gwiazdkową zbiórkę artykułów 
dla poznańskiego Centrum Pomocy Rodzinie 
Swoboda, w którym znajduje się Dom Dziecka. 
Przygotowaliśmy miejsce, gdzie Pracownicy 
Signal Group mogli zostawiać artykuły 
odpowiadające potrzebom podopiecznych 
ośrodka, wcześniej badając potrzeby dzieci. 
Dzięki temu przekazaliśmy cztery kartony pełne 
pieluch, nawilżanych chusteczek, słodyczy, 
ciastek, bakalii, kisieli, budyniów, galaretek, 
akcesoriów do włosów, dwa żelazka, suszarkę 
oraz inne potrzebne artykuły. Zależało  nam  
na  tym,  by  nie  była  to  tylko  świąteczna  
pomoc,  ale  by  dzieci  mogły  cieszyć  się  dłużej 
z otrzymanych prezentów.

Chcemy inwestować w następne pokolenia 
pomagając tym samym najbardziej 
potrzebującym. Zależy nam na tym, by  
promować oraz upowszechniać dobre nawyki 
wśród społeczności idąc wspólnie ramię w ramię 
z naszymi Pracownikami i Współpracownikami, 
tym bardziej, że to właśnie od nich często 
wychodzą inicjatywy CSR. Wiemy, że razem 
możemy zdziałać więcej!

25 Finał WOŚP

Signal Group z ogromną radością i dumą wspiera 
działania Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W tym roku środki z licytacji, w której 
wzięliśmy udział przeznaczone zostały dla 
ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach 
ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej seniorom.

ARTYKUŁY PAPIERNICZE DLA 
PRZEDSZKOLAKÓW

Jedną z inicjatyw, z którą wyszedł nasz 
Pracownik było przekazanie firmowych 
notatników do Przedszkola w miejscowości 
Słupia Wielka, niedaleko jego miejsca 
zamieszkania. Jak potrzebnym artykułem 

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE



23KATALOG DZIAŁAŃ CSR 2013-2017

okazały się one w Przedszkolu świadczy sposób 
w jaki Dzieci podziękowały za podarunek. Pod 
okiem przedszkolanek stworzyły one specjalny 
plakat i książkę z podziękowaniami i rysunkami.

PRZEKAZANIE 1% PODATKU

W tym roku zachęcaliśmy naszych Pracowników 
i Współpracowników do przesyłania propozycji 
osób, które można by wesprzeć przekazując im 
1% podatku. Następnie opublikowaliśmy listę 
potrzebujących na firmowym portalu Yammer, 
aby razem wesprzeć osoby potrzebujące 
z najbliższego otoczenia. 

1%

1%

1%

1%

Signalowcy!

Wielkimi krokami nadchodzi czas rozliczeń 
2016 roku. Przy okazji wypełniania 
deklaracji podatkowych będziemy mieć 
możliwość przekazania 1% naszego 
podatku na szczytny cel.

Każdy z nas może udzielić wsparcia 
najbardziej potrzebującym. Gorąco 
zachęcamy Was do aktywnego włączenia 
się w akcję 1% podatku + 100% serca.

Prosimy, abyście do 3.02.2017 przesyłali 
mailowo informacje o osobach z Waszego 
otoczenia, które potrzebują wsparcia 
i którym moglibyśmy przekazać 1% 
podatku. Wiadomości wysyłajcie do 
Marty Stasiak.

Wszystkie przesłane propozycje pojawią się 
na Yammerze, aby każdy z nas mógł 
zdecydować komu w tym roku udzieli 
pomocy.

Czekamy na Wasze propozycje. Pamiętajcie 
– w grupie siła, w grupie moc!

Wszelkie pytania kierujcie do Marty Stasiak.

DZIEŃ DZIECKA Z PRZEDSZKOLEM

Z inicjatywy jednego z naszych Pracowników 
wsparliśmy organizację Dnia Dziecka 
w Przedszkolu Stokrotka w Słupi Wielkiej. 
Około miesiąca przed Dniem Dziecka ruszyła 
w firmie zbiórka pod nazwą Gifts4Kids. 
W każdej z naszych lokalizacji wystawione zostały 
specjalnie przygotowane kartony, do których 
Pracownicy i Współpracownicy Signal Group 

przez miesiąc wrzucali najróżniejsze artykuły 
papiernicze i zabawki. Udało nam się zebrać 
imponującą liczbę takich artykułów, jak m.in.: 
kredki, pisaki, ołówki, konewki, skakanki, 
plastelina, modelina, farbki, znaczniki 
i literki do odciskania kształtów, książeczki 
edukacyjne, puzzle i gry edukacyjne. Dodatkowo 
przekazaliśmy Przedszkolu ponad 600 sztuk 
firmowych notatników. W Dzień Dziecka 
przewieźliśmy wszystkie kartony z zebranymi 
artykułami oraz notatniki do Słupi Wielkiej 
i razem z pracownikami Przedszkola wręczyliśmy 
Dzieciom prezenty, wcześniej rozdając im pyszne 
lody. Dzieci z ogromną radością i entuzjazmem 
zareagowały na niespodziankę i bardzo cieszyły 
się ze wszystkich otrzymanych prezentów. 
Wszystkie przekazane artykuły papiernicze, 
zabawki oraz notatniki przez długi czas będą 
służyć całemu Przedszkolu.
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PROMOWANIE AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA 
WŚRÓD PRACOWNIKÓW

Dla Signal Group ważne jest zdrowie i kondycja 
Pracowników i Współpracowników. Dlatego, aby 
dać im szereg możliwości spędzania wolnego 
czasu po pracy, każda z osób zatrudnionych 
w naszej firmie w ramach pakietu systemu 
motywacyjnego ma możliwość przystąpienia 
do programu MultiSport. Jest to darmowa 
i prestiżowa karta, która uprawnia do korzystania 
z licznych obiektów sportowych i rekreacyjnych 
oraz do udziału w zorganizowanych zajęciach 
np. basen, sauna, siłownia, joga.

Niewątpliwym atutem karty MultiSport 
jest jej ogólnokrajowy zasięg. Signal Group 
zawsze pamięta o swoich Pracownikach 
i Współpracownikach w terenie, a przyznanie tego 
benefitu każdemu daje taką samą sposobność 
do korzystania z oferowanych możliwości.

Wprowadzenie kart MultiSport spotkało się 
z niezwykle entuzjastyczną reakcją Pracowników 
i Współpracowników. Już od pierwszych miesięcy 
aktywność fizyczna w Signal Group znacząca 
wzrosła. Wpłynęło to także na integrację osób 
w poszczególnych Działach, ponieważ wspólnie 
tworząc zorganizowane grupy korzystają 
z zespołowych aktywności fizycznych.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
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„Obudź w sobie lwa”, to projekt, który ma na celu promocję aktywnego stylu życia wśród Pracowników 
i Współpracowników oraz ich rodzin i znajomych.

Inspiracją do powołania projektu stały się osiągnięcia firmowych sportowców, którzy coraz częściej 
brali  udział  w  profesjonalnych  zawodach.  Stanowili  oni  też  odpowiedź  na  duże  zainteresowanie 
aktywnością  fizyczną  oraz  na  potrzebę  integracji  z  osobami  uprawiającymi  sport  na  bieżniach, 
w parkach, basenach, torach i we wszystkich innych miejscach, w których każdy sportowiec 
przekracza samego siebie i udowadnia, że jest najlepszy.

OBUDŹ W SOBIE LWA

JAKIE CELE SOBIE WYZNACZYLIŚMY?
Promocja aktywnego stylu życia wsród społeczności lokalnej.

Umacnianie wizerunku firmy zaangażowanej społecznie wśród potencjalnych oraz obecnych 
Pracowników, Współpracowników, a także ich rodzin.

KTO ZOSTAŁ BENEFICJENTEM?
Pracownicy i Współpracownicy Signal Group oraz ich rodziny.
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PRZEKAZANIE STROJÓW SPORTOWYCH

Signalowi sportowcy otrzymali od firmy stroje 
ologowane znakiem „Obudź w sobie lwa” oraz mogli 
liczyć na wsparcie organizacyjne przy wyjazdach 
na imprezy sportowe, w których uczestniczyli.

W pierwszej fazie rozdano 10 kompletów 
strojów sportowych, a aktywny tryb życia cieszył 
się coraz większym zainteresowaniem wśród 
Pracowników.

Stroje sportowe oznaczone logo firmy oraz logo 
„Obudź w sobie lwa” to inicjatywa Pracowników 
Signal Group, którzy coraz liczniej zaczęli 
uprawiać sporty.

UDZIAŁ W BIEGU LIBRA

„…nasz Sebastian zajął drugie miejsce 
w biegu “Libra - biegaj z nami!” Pokonał 4 km 
w prawdziwie  terenowych warunkach (wszystko 
dzięki obfitym, sobotnim opadom) w czasie 13 
minut 47 sekund.

Sebastianie, jeszcze raz GRATULUJEMY 
i dziękujemy Ci za sportowe emocje, których 
nam dostarczyłeś. Jak można zobaczyć w galerii 
zdjęć, nasz bitegacz dorobił się prawdziwego 
fanklubu :)” Udział w Biegu Libra oraz doping 

to inicjatywa Pracowników Signal Group, którzy 
chcieli wspólnie wesprzeć kolegę w drodze po 
medal.

UDZIAŁ XIV POZNAŃ MARATON

„podczas XIV edycji Poznańskiego Maratonu, na 
metę dobiegł i zaryczał jak lew nasz niezwykle 
szybki Mikołaj.

Od startu do samej mety towarzyszyli mu 
wierni kibice i fani, którym niestraszna była 
mało sprzyjająca aura - rozgrzewały ich 

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
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emocje, których dostarczał im nasz dzielny 
maratończyk. Nawet kontuzja nie przeszkodziła 
mu w  pokonaniu  całej  trasy  i  w  ten  sposób  
Mikołaj,  już  drugi  rok  z  rzędu, ukończył  
Poznański  Maraton.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy, pękamy 
z dumy i prezentujemy galerię zdjęciową z tej 
pamiętnej niedzieli.

Możliwość bezpośredniego wsparcia naszego 
zawodnika podczas biegu, gdzie pokonuje 
on sam siebie, była dla wszystkich dużym 
wydarzeniem i spotkała się z zaangażowaniem 
Pracowników.
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WSPÓŁPRACA Z BHT PIOTRKOWIANIN

Projekt „Obudź w sobie lwa” został poszerzony 
o kolejne aspekty - Signal Group zostało 
sponsorem strategicznym drużyny piłki ręcznej 
plażowej BHT Piotrkowianin. Nasi Pracownicy 
i Współpracownicy w czasie wolnym mają 
możliwość uczestnictwa w treningach 

z BHT Piotrkowianin na świeżym powietrzu. 
Zaproszenie na takie wydarzenie kierowane jest 
również do ich najbliższych, aby wspólnie mogli 
spędzić czas na dobrej zabawie.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
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Pod hasłem „Trenuj z Mistrzami” zorganizowany 
został trening piłki ręcznej plażowej 
z udziałem zawodników BHT Piotrkowianin oraz 
Pracowników Signal Group. 
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Aby wszystkie chętne osoby z Signal Group 
mogły wziąć udział w turnieju i dopingować 
drużynę podczas meczy wyjazdowych, 
organizowany jest transport oraz dodatkowe 
atrakcje podczas wycieczki. Podczas rozgrywek 
zawodnikom BHT Piotrkowianin towarzyszy 
głośny doping, a po meczach organizowane są 
spotkania drużyny z naszymi Pracownikami.

Dodatkowo dla osób biorących udział 
w wyjazdach przewidziane są atrakcje takie jak 
vouchery do ośrodków fitness,  interesujących 
miejsc – np. Centrum Nauki Kopernik.

Dzięki tym działaniom Pracownicy 
i Współpracownicy Signal Group mają możliwość 
integracji również poza firmą. 

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
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Wyjazd na Turniej Piłki Ręcznej Plażowej 
w Inowrocławiu

Wyjazd na Turniej Piłki Ręcznej Plażowej 
w Warszawie
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DOPINGUJEMY W FIRMIE

Udział  w  wyjazdowych  turniejach  piłki  ręcznej  
plażowej  nie  zawsze  jednak  jest możliwy - tak było 
w przypadku rozgrywek w Grecji.  Jednak  nawet  
nie będąc na miejscu można dopingować drużynę 
- zorganizowaliśmy w firmie “Kącik Kibica”, gdzie 
wspólnie oglądaliśmy mecze BHT Piotrkowianin 
lub ich retransmisje, a także śledziliśmy tabelę 
wyników w towarzystwie… manekina ubranego 
w oficjalny strój zawodnika BHT Piotrkowianin.

Okazało się też, że „Kącik Kibica” to za 
mało…  zdjęcia zawodników z ich najbardziej 
spektakularnych akcji meczowych wraz ze 
zdobytymi medalami zostały stałym elementem 
wystroju naszego biura.

TRENING PIŁKI RĘCZNEJ PLAŻOWEJ Z 
BHT PIORKOWIANIN 

Po kilku wyjazdach na turnieje i obejrzeniu 
z trybun jak wyglądają mecze piłki ręcznej 
plażowej chcieliśmy sami spróbować swoich sił 
w tej dyscyplinie.
Pod hasłem „Trenuj z Mistrzami” zorganizowany 
został trening piłki ręcznej plażowej 

z udziałem zawodników BHT Piotrkowianin oraz 
Pracowników Signal Group.

BHT Piotrkowianin to grupa młodych, 
utalentowanych osób, które z zaangażowaniem 
i pasją samodzielnie stworzyli drużynę. Do 
swoich osiągnięć zaliczyć mogą m.in. tytuł 
Mistrzów Polski w Piłce Ręcznej Plażowej, trzecią 
pozycję (na  100) w prestiżowym rankingu 
European Beach Handball Tour, a obecnie 
sześciu jej zawodników zasila skład reprezentacji 
Polski. Zawodnicy uprawiają sport, który jest 
jeszcze mało znany w Polsce – chcieliśmy 
stworzyć możliwość naszym Pracownikom 
i Współpracownikom do zapoznania się z nim – 
a dodatkowo do poznania osób, które z dużym 
zaangażowaniem podchodzą do realizacji 
swoich sportowych zamierzeń.

Pracownicy i Współpracownicy aktywnie 
uczestniczą w treningach i meczach drużyny, 
dodatkowo Signal Group dofinansowuje oraz 
wspiera od strony organizacyjnej wyjazdy 
drużyny na turnieje odbywające się na całym 
świecie.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
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OCHRONA
ŚRODOWISKA

Decyzje i działania organizacji nie pozostają bez wpływu na środowisko, niezależnie od lokalizacji 
organizacji. Troska o środowisko naturalne oraz działanie wg zasad zrównoważonego rozwoju to 
podstawy działania firmy w zakresie dbałości o środowisko naturalne.

Do najważniejszych zadań obszaru ochrona środowiska naturalnego należą:
 ekobiuro
 zarządzanie odpadami
 ekologiczny transport
 edukacja ekologiczna
 nasze rozwiązania technologiczne

CELE OBSZARU

 Zapewnienie Trwałego i Zrównoważonego 
Rozwoju

 Promowanie rozwiązań technologicznych 
Signal Group jako przyjaznych środowisku 
naturalnemu

 Wzmacnianie wizerunku firmy przyjaznej 
środowisku naturalnemu

NASZE ROZUMIENIE

Ochrona środowiska naturalnego oraz wpływ 
na jego kształt w przyszłości połączone 
z dostarczaniem najwyższej jakości usług 
i rozwiązań dla naszych Klientów. 

Ochrona środowiska naturalnego dla Signal 
Group to:
 Budowanie świadomości ekologicznej wśród 

Pracowników, Współpracowników i ich rodzin
 Tworzenie rozwiązań technologicznych 

przyjaznych środowisku naturalnemu
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Po zmianie siedziby firmy na biuro 
w Poznańskim Parku Technologiczno-
Przemysłowym, postanowiliśmy urządzić je 
w stylu ekologicznym – wykorzystując pomysły 
naszych Pracowników i Współpracowników.

SEGREGACJA ODPADÓW

Nasze działania postanowiliśmy rozpocząć od 
„małych kroków”, które oprócz zauważalnych 
efektów zaangażują jak największe grono osób. 

Przykładem jest segregacja śmieci – 
zakupiliśmy odpowiednie kosze na śmieci 
i przeprowadziliśmy akcję informacyjną dla 
Pracowników i Współpracowników na temat 
segregacji odpadów. Zespół Signal Group 

uzyskaną wiedzą mógł podzielić się z rodzinami 
i znajomymi, a proponowane w firmie rozwiązania 
również z powodzeniem wprowadzić w domach.

AKCJA PROMUJĄCA ZMNIEJSZENIE ŻUŻYCIA 
PAPIERU

Kolejnym przykładem działania w trosce 
o środowisko naturalne jest zadbanie o mniejsze 
zużycie papieru w firmie – akcja promująca 
używanie starych notesów firmowych oraz 
drukowanie dwustronne przyniosła efekty 
w postaci mniejszej ilości zamówienia na papier.
W naszym biurze przyjęto również rozwiązania, 
które zostały wprowadzone już na etapie 
projektowania powierzchni użytkowej – 
mianowicie siedziba Signal Group wyposażona 
została w  inteligentny system oświetlenia, co 
pozwala na zmniejszenie ilości zużycia energii 
świetlnej dzięki automatycznemu wyłączaniu 
oświetlenia w miejscach, gdzie nie przebywają 
ludzie.

ZBIÓRKA NAKRĘTEK PET

Zbiórka nakrętek typu PET to przykład kolejnej 
przeprowadzonej z powodzeniem akcji 
w Signal Group, która zaangażowała wielu 
Pracowników i Współpracowników.  

Przez dwanaście miesięcy Pracownicy 
i Współpracownicy Signal Group zamiast 
wyrzucać nakrętki do kosza na śmieci, wrzucali 
je do specjalnie przeznaczonego w tym celu 
pojemnika, aby pomóc w zbiórce pieniędzy na 
podnośnik dla Patrycji – dziewczynki chorej 
na Zespół Westa. Nakrętki zostały następnie 

EKOBIURO

JAKIE CELE SOBIE WYZNACZYLIŚMY?
Wzrost świadomości Pracowników i Współpracowników Signal Group na temat ochrony 
środowiska naturalnego

KTO ZOSTAŁ BENEFICJENTEM?
Pracownicy i Współpracownicy Signal Group.
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odkupione przez firmę recyklingową. Akcja 
zakończyła się w zakupem specjalistycznego 
sprzętu, który ułatwia rehabilitację Patrycji.

ZBIÓRKA NAKRETEK DLA MARTYNY

Kontynuując akcję zbierania nakrętek promujemy 
dobre, ekologiczne zwyczaje Pracowników 
i Współpracowników naszej firmy. Zbieramy 
nakrętki dla Martyny – dziewczynki ze 
Swarzędza, która potrzebuje stałej, kosztownej 
rehabilitacji. Nakrętki przekazywane są 
bezpośrednio mamie dziewczynki, dzięki temu 
wiemy, iż pomoc trafia w odpowiednie ręce. 
Cieszymy się z postępów Martynki w rehabilitacji.

W kuchniach Signal Group zostały ustawione 
specjalne pojemniki na nakrętki oraz została 
przeprowadzona akcja informacyjna na temat 
potrzeb dziecka. By pomóc dziewczynce nakrętki 
zbierają nie tylko Pracownicy Signal Group, 
ale również ich rodziny. Dzięki temu ekologiczny 
aspekt zbiórki „zaraził” również młode pokolenia 
Signalowców.

EKOLOGICZNY TRANSPORT

Inicjatywą Pracowników oraz Współpracowników 
Signal Group było działanie  w zakresie 
ekologicznego transportu – przyjazd do 
pracy na rowerach. Z uwagi na to, iż wiele 
osób zadeklarowało chęć przyjazdu takim 
środkiem transportu, jednak ze względu na 
nieprzystosowanie budynku – brak prysznica 
– jest to dla nich utrudnione, postanowiliśmy 
jako Signal Group wyjść z inicjatywą i zgłosić 
taką potrzebę administracji budynku. Dzięki 
naszej inicjatywie prysznic dla biurowych 
sportowców pojawi się i będzie dostępny wraz 
z otwarciem drugiej części inwestycji 
Poznańskiego Parku Technologiczno-
Przemysłowego.

Jednocześnie pomiędzy Pracownikami 
i Współpracownikami coraz szerzej propagowany 
jest przyjazd do firmy na rowerze, w co włączył 
się aktywnie również Zarząd.

Coraz więcej Pracowników i Współpracowników 
Signal Group przedstawiało pomysły dotyczące 
„ekobiura”, które w prosty sposób można 
było wykorzystać w codziennej pracy, a które 
przynoszą widoczne efekty.
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CELE OBSZARU

 Umacnianie wizerunku grupy firm 
technologicznych

 Wzrost konkurencyjności naszych 
produktów

 Uzyskanie możliwości korzystania z know-
how nowych rozwiązań technologicznych

 Projektowanie i stosowanie rozwiązań 
uwzgledniających dbałość o środowisko

 Wzmacnianie wizerunku firmy przyjaznej 
środowisku naturalnemu oferującej 
rozwiązania zapewniające Trwały i 
Zrównoważony Rozwój

NASZE ROZUMIENIE

Wspieranie tworzenia nowych rozwiązań 
technologicznych z obszaru działalności Signal 
Group

Rozwój nowoczesnych technologii dla Signal 
Group to:
Wsparcie badań naukowych nad nowoczesnymi 
technologiami w zakresie: elektryki, teletechniki, 
IT, elektroniki, oprogramowania oraz automatyki

Wspieranie tworzenia nowatorskich rozwiązań technologicznych z obszaru działalności firmy, które 
mają charakter uniwersalny.

Elementy, na które zwracamy uwagę przy tworzeniu autorskich rozwiązań:
 oszczędność zużycia energii i mediów
 ograniczenie emisji CO2 do atmosfery
 automatyzację i optymalizację procesów
 ograniczenie zużycia maszyn i urządzeń

Dbałość o powiązanie nowoczesnych technologii ze zrównoważonym rozwojem 
wynika z naszej kultury organizacyjnej - za każdym razem szukamy sposobów, 
aby w wymierny sposób wspomóc środowisko naturalne oraz wpłynąć na jego jakość 
w przyszłości. Idea Trwałego Zrównoważonego Rozwoju jest podstawą dla pozostałych wartości 
promowanych we wszystkich spółkach Signal Group.

ROZWÓJ NOWYCH
TECHNOLOGII
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ROZWÓJ NOWYCH TECHNOLOGII

WSPÓŁPRACA
Z UCZELNIAMI

Z uwagi na to, iż chcemy wdrażać innowacyjne 
rozwiązania z zakresu działalności Signal 
Group, poszukujemy osób, które prowadzą 
badania w tym obszarze, aby nawiązać z nimi 
lub organizacjami długoterminową współpracę 
opierającą się na wsparciu z naszej strony.

Naszymi partnerami są uczelnie wyższe 
oraz studenci w obszarze wsparcia badań 
naukowych nad nowoczesnymi technologiami 
w zakresie: elektryki, teletechniki, IT, elektroniki, 
oprogramowania oraz automatyki.

Celem współpracy jest wzrost konkurencyjności 
rozwiązań Signal Group oraz umocnienie 
wizerunku grupy firm technologicznych. 

TESTY INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ

Stale testujemy i wdrażamy innowacyjne 
rozwiązania technologiczne, które budują 
przewagę konkurencyjną naszych Klientów. 

Dbamy o dodatkowe miejsca, gdzie Pracownicy 
i Współpracownicy mogą swobodnie testować 
nowe technologie. Działania takie mają na celu 
wzrost konkurencyjności Klientów poprzez 
korzystanie z naszych produktów. Co więcej, 
z powierzchni testowej korzystać mogą również 
Praktykanci oraz Stażyści.

Testujemy nowoczesne rozwiązania 
technologiczne nie tylko na obiektach Klientów, 
ale również w specjalnie do tego przygotowanej 
przestrzeni w siedzibie Signal Group, którą 
powiększyliśmy modernizując powierzchnie 
biurową. Znajduje się tam m. in. drukarka 3D 
umożliwiająca drukowanie części do prototypów.
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ciągłej obsługi. W skali sieci te wszystkie procesy 
wiążą się ze znaczącymi kosztami bezpośrednio 
wpływając na wyniki finansowe. 

Nasza technologia umożliwia kompletną 
automatyzację utrzymania i zarządzania 
obiektem. Pozwala ona pracownikom w pełni 
skoncentrować się na wsparciu sprzedaży 
i jednocześnie generuje pokaźne oszczędności 
– negawaty. Przyczynia się to do zmniejszenia 
emisji CO2 do atmosfery.

BIAŁE CERTYFIKATY DLA NASZYCH 
KLIENTÓW

Projekty inteligentnego zarządzania automatyką 
obiektu, które realizuje Signal Group, dają naszym 
Klientom nie tylko oszczędności finansowe, ale 
też wiele dodatkowych korzyści. Białe certyfikaty 
to świadectwa efektywności energetycznej 
przyznawane przez organy Unii Europejskiej 
firmom, które w znacznym stopniu zmniejszają 
konsumpcję zużycia mediów energetycznych. 
Ten prestiżowy certyfikat otrzymał jeden 
z Klientów Signal Group dzięki wdrożeniu 
naszych rozwiązań, a jego wartości rynkowa 
sięgnęła blisko 10 mln zł. Pokazuje to, że dbałość 
o środowisko i wartości, którymi się kierujemy są 
doceniane w szerszym kontekście społecznym. 
Razem z Klientami wspólnie chcemy chronić 
środowisko i przyczyniać się do mniejszego 
zanieczyszczenia atmosfery. Signal Group 
tworzy zaawansowane rozwiązania, które oprócz 
najnowocześniejszych technologii stawiają na 
ekologię. Kreując nowe produkty staramy się, 
aby dzięki odpowiedniej automatyzacji procesów 
i sterowaniu urządzeniami w budynkach, 

NASZ FLAGOWY
PRODUKT - XARIS®

Xaris® to system, w którym nasi Klienci 
zarządzają centralnie wszystkimi technologiami 
z jednego miejsca. Inteligentna analityka 
i niezawodność to jego kluczowe cechy. 
Gromadzenie i przetwarzanie Big Data pozwala 
na zwiększenie rentowności prowadzonej 
działalności. Możliwość centralnego zarządzania 
technologiami obiektowymi obniża koszty 
obsługi i wpływa na elastyczność prowadzonych 
aktywności w obrębie organizacji. Stała diagnoza 
sytemu i monitoring gwarantuje pewność 
ciągłości pracy obiektu.

Xaris® - nowoczesny system automatyzujący 
procesy operacyjne oraz wspomagający 
zarządzanie technologią na obiekcie.

OSZCZĘDNOŚĆ ZUŻYCIA ENERGI 
ELEKTRYCZNEJ

Priorytetowym celem wszystkich sieci 
handlowych jest sprzedaż. Jednakże 
prowadzenie tego typu działalności wymaga 
także realizowania podstawowych działań 
operacyjnych w zakresie budowy nowych 
obiektów i ich eksploatacji. 

Każdego dnia pracownicy sklepu zaangażowani 
są w procesy zarządzania m.in. oświetleniem, 
chłodnictwem, wentylacją, klimatyzacją czy 
ogrzewaniem. Dodatkowo w sklepie funkcjonuje 
wiele urządzeń elektrycznych wymagających 
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ROZWÓJ NOWYCH TECHNOLOGII

minimalizować zużycie energii, której źródłem 
jest węgiel. Świat postrzegamy jako wspólne 
dobro, dlatego my i nasze produkty dbamy 
o niego tak, aby jego pięknem mogły cieszyć się 
następne pokolenia.

SIGNAL GROUP DOCENIANE ZA 
INNOWACYJNOŚĆ

Signal Group po raz kolejny zdobyło tytuł 
WIARYGODNEGO PARTNERA W BIZNESIE. 
Ten prestiżowy tytuł to dla nas szczególne 
wyróżnienie, które otrzymaliśmy za 
innowacyjność produktów i usług oraz ich 
walory użytkowe i jakościowe z zastosowaniem 
najnowszych rozwiązań technologicznych.
Dokładamy wszelkich starań i nieustannie 
podnosimy poprzeczkę w realizacji celów, 
dążąc do budowania pozycji silnego, solidnego, 
ale przede wszystkim rzetelnego partnera 
biznesowego.  Honorowy Patronat nad 
programem objęły Międzynarodowe Targi 
Poznańskie, a certyfikat przyznany został przez 
Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN.

BADANIE ZWYCZAJÓW ZAKUPOWYCH 
KLIENTÓW

Rozwiązanie Xaris® Shopper Loyalty 
Survey™ dostarcza kompleksową wiedzę 
o konsumentach w sklepie. Wykorzystując 
nowoczesne technologie realizuje badanie 
w trzech aspektach: ZLICZANIE, DEMOGRAFIA 
oraz LOJALNOŚĆ. Łącząc otrzymane analizy 
z transakcjami kasowymi pozwala to na 
proste wnioskowanie wspomagające 
podejmowanie decyzji biznesowych.
Analityka ruchu w sklepie prowadzi do 
opracowania wniosków związanych z konwersją 
sprzedaży (Performance On Traffic) oraz 
harmonogramu pracy personelu. Demografia 
wskazuje jak grupa celowa reaguje na ofertę, 
a także wspiera skuteczność doboru 
asortymentu. Dzięki popularyzacji smartphone 
w Polsce Xaris® mierzy lojalność konsumentów. 
Uzyskane dane wskazują czy dany klient jest 
pierwszy raz w sklepie, czy też regularnie powraca 
na akcje promocyjne. Xaris® Shopper Loyalty 
Survey™ bada także zaangażowanie Klientów 
w miejscu sprzedaży poprzez czas spędzony 
w sklepie. Umożliwia to ocenę 
biznesową pełnej oferty sprzedażowej 
i jej atrakcyjności dla konsumentów.
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ZWIĘKSZANIE SATYSFAKCJI 
KONSUMENTÓW W SKLEPIE

Badania konsumentów wskazują, że 
bezpośrednie przełożenie na wyniki sprzedaży 
ma przyjazna atmosfera w miejscu sprzedaży. 
Dzięki temu, że kupujący czują się bardziej 
zrelaksowani na sali sprzedaży, spędzają 
nawet o połowę więcej czasu na zakupach. 
Rozwiązanie Xaris ® POS Checkout Manager™ 
pozwala budować pozytywne doświadczenia 
zakupowe poprzez muzykę tła oraz szybką 
i efektywną obsługę przy kasie. Integracja muzyki 
tła, kampanii reklamowych audio i komunikatów 
kasowych daje naszym Klientom możliwość, 
z jednej strony kreowania przyjaznej 
atmosfery przy jednoczesnym wsparciu 
sprzedaży swoich produktów, z drugiej 
natomiast optymalizowania pracy personelu.  

WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ SPEDYCJI

Jednym z kluczowych działań operacyjnych 
wszystkich sieci handlowych jest zarządzanie 
procesami logistycznymi. Rozwiązanie Xaris ® 
Night Shift Delivery ™ pozwala nawet dwukrotnie 
zwiększyć efektywność spedycji dzięki w pełni 
zautomatyzowanej strefie dostaw nocnych. 
Rozładunek towaru bez obecności personelu 
w  ciągu nocy pozwala osiągać krótsze czasy 
transportów i ograniczać koszty. Realizując 

dostawy poza godzinami szczytu, kiedy 
natężenie ruchu jest nawet dwukrotnie mniejsze, 
nasi Klienci przyczyniają się do redukcji emisji 
CO2 do atmosfery.

OGRANICZANIE STRAT NA STANOWISKACH 
KASOWYCH

Rozwiązanie Xaris ® POS Supervisor ™ pomaga 
sieciom handlowym eliminować nieuczciwe 
praktyki swoich pracowników i klientów 
wspomagając weryfikację podejrzanych 
i niestandardowych transakcji kasowych. Nasz 
system, poza generowaniem raportów i alertów 
dla wcześniej wspomnianych transakcji, daje 
możliwość szybkiego dostępu do materiałów 
archiwalnych, a także pozwala śledzić obraz 
„na żywo” wszystkich aktywnych punktów 
skanowania.
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WERYFIKOWANIE STANU PRZESYŁKI

Xaris ® Logistics Supervisor ™ to technologia 
dająca możliwość kontroli całej drogi przesyłki 
w obiegu magazynowym. Błyskawiczna 
weryfikacja stanu przesyłki na każdym etapie 
skanowania pozwala ograniczyć kradzieże 
i reklamacje przesyłek. Integrując informatyczny 
system magazynowy z telewizyjnym systemem 
dozorowym, nasz system umożliwia szybki 
dostęp do materiałów archiwalnych oraz podgląd 
„na żywo” wszystkich aktywnych punktów 
skanowania.

BADANIE KOSZYKA ZAKUPOWEGO 
KIEROWCÓW

Rozwiązanie Xaris ® Driver Loyalty Survey 
™ dedykowane jest dla restauracji szybkiej 
obsługi i bazuje na technologii rozpoznawania 
tablic rejestracyjnych oraz rejestracji transakcji 
kasowych. Dzięki połączeniu danych z tych 
źródeł, nasi Klienci mogą zbudować profile 
zakupowe swoich konsumentów i dowiedzieć 
się, jakie produkty każdy z nich lubi najbardziej.  
Daje to możliwość dotarcia z dedykowaną ofertą 
do konsumentów i wpływania na ich decyzje 
zakupowe. Dzięki możliwości stworzenia profilu 
zakupowego kierowców można proponować 
najlepiej dopasowane produkty, a co za tym idzie 
zwiększać skuteczność dosprzedaży.

PREFABRYKACJA SZAF ROZDZIELCZYCH I 
STEROWNICZYCH

Szafy rozdzielcze i sterownicze stanowią 
integralny element automatyki obiektowej. 
Signal Group realizuje dedykowane wdrożenia, 
stosując przemysłowe rozwiązania najbardziej 
renomowanych producentów na świecie, zgodnie 
z obowiązującymi normami oraz specyfiką 
budynków, takich jak m.in.: sklepy, restauracje, 
szpitale, uniwersytety, stacje benzynowe, centra 
handlowe, biurowce, fabryki, magazyny czy 
stadiony. Nasze realizacje rozpoczynają się od 
rozpoznania potrzeb oraz możliwości realizacji 
szaf i automatyki. Na etapie projektu korzystamy 
z nowoczesnego narzędzia EPLAN. Ostatnimi 
krokami są realizacja zoptymalizowanej 
prefabrykacji szaf oraz podłączenie szafy do 
instalacji zgodnie z projektem.

ROZWÓJ NOWYCH TECHNOLOGII
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Obszar działalności firmy odpowiedzialny za decyzje związane z zarządzaniem pracownikami, tak 
aby równocześnie realizować cele biznesowe organizacji i wspierać ich rozwój.

Tworzenie miejsc pracy, relacje między Pracownikami, odpowiednie warunki do 
rozwoju, włączanie w procesy decyzyjne, wsparcie w godzeniu życia prywatnego 
z zawodowym, jak również wynagrodzenie wypłacane na czas, za wykonaną pracę należą do 
najważniejszych dziedzin, do których organizacja wnosi swój wkład.

CELE OBSZARU

 Wzmacnianie wizerunku Signal Group jako 
odpowiedzialnego pracodawcy, a także 
bycie atrakcyjnym pracodaawcą dla osób 

 z zaangażowaniem dążących do realizacji 
celów

 Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji  
Pracowników wewnątrz struktur Signal 
Group – indywidualne ścieżki kariery

 Promowanie  kultury organizacyjnej opartej 
na idei People to People

 Poszerzenie kompetencji Pracowników 
i Współpracowników w oparciu o 
indywidualnie dostosowane “ścieżki 
wartości”

NASZE ROZUMIENIE

Tworzenie przyjaznego miejsca pracy osób, które 
z pasją dążą do wyznaczonych celów.      
                               
Inwestycja w zasoby ludzkie Signal Group to: 
 Prowadzenie programu adaptacyjnego 

nowych Pracowników uwzględniającego 
specyfikę danego stanowiska jak 

 i dotychczasowe doświadczenie oraz staż 
pracy danej osoby

 Realizowanie ścieżek rozwoju oraz 
szkoleń dostosowanych indywidualnie do 
Pracowników Signal Group

 Odzwierciedlenie idei People to People 
 w codziennych działaniach

INWESTYCJE
W ZASOBY LUDZKIE
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INWESTYCJE W ZASOBY LUDZKIE

ENGLISH4SG – JĘZYK ANGIELSKI ONLINE

Jako dopełnienie odbywających się regularnie 
już od prawie 3 lat zajęć z języka angielskiego 
w Signal Group, powstała dedykowana grupa 
(English4SG) na portalu dla pracowników 
Yammer. Celem tej grupy jest umożliwienie 
łatwego kontaktu z najróżniejszymi zasobami 
w języku angielskim, jak też o języku angielskim. 
W zakładce „Files” umieszczony został specjalnie 
przygotowany plik PDF, współtworzony przez 
Pracowników i Współpracowników Signal Group, 
w którym znajdują się wyselekcjonowane linki 
do najróżniejszych zasobów w takiej tematyce, 
jak: nowe technologie, gadżety, newsy, podróże, 
rozwój osobisty, muzyka, rodzicielstwo, 
narzędzia do nauki języka angielskiego czy 
motoryzacja. Dodatkowo codziennie pojawia się 
nowy post z linkiem do wybranego artykułu, filmu, 
podcasta lub interesującej strony internetowej. 
Dzięki temu Pracownicy I Współpracownicy 
mają okazję, poza uczestnictwem w zajęciach 
z języka angielskiego, gdzie nacisk kładziony 
jest przede wszystkim na komunikację 
i płynność wypowiedzi, dodatkowo zanurzyć się 
w języku regularnie mając kontakt z prawdziwym, 
„żywym” językiem i szlifując takie umiejętności, 
jak słuchanie, czytanie i gramatykę.

®

SPRAWDŹCIE NOWĄ GRUPĘ 
ENGLISH4SG NA YAMMERZE

/ SIGNALOWCY

SOLIDNY PRACODAWCA ROKU

Jesteśmy dumni z faktu, że już po raz czwarty 
z rzędu otrzymaliśmy tytuł „Solidnego 
Pracodawcy Roku”. Z każdym rokiem 
konsekwentnie zwiększamy naszą wiarygodność 
w gronie podmiotów gospodarczych oraz 
pracowników, którzy są najcenniejszą wartością 
naszej organizacji. Dzięki nim nieustannie 
budujemy przewagę konkurencyjną Klientów 
Signal Group, co przyczynia się do naszego 
rozwoju i ekspansji na rynkach zagranicznych.

SYSTEM MOTYWACYJNY SIGNAL GROUP 
– PAKIET SZKOLEŃ

Signal Group posiada wewnętrzną komórkę 
szkoleniową, która odpowiada za rozwinięty 
system szkoleń wewnętrznych. Szkolenia 
przeprowadzane w Signal Group są 
opracowywane i dopasowywane bezpośrednio 
do „ścieżek wartości” Pracowników 
i Współpracowników. Dostosowane są one do 
specyfiki naszej firmy zgodnie z katalogiem 
szkoleń oraz z uwzględnieniem kultury 
organizacyjnej Signal Group.

Nowozatrudnionym osobom zapewniony jest 
pakiet szkoleń wdrożeniowych – dopasowane 
są one indywidualnie do każdej osoby – 
w zależności od jej stażu pracy i dotychczasowego 
doświadczenia. Wszystkie nowe osoby 
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w pierwszym tygodniu pracy uczestniczą 
w szkoleniu dotyczącym strategii, misji, wartości 
i rozwiązań oferowanych przez Signal Group.
 
Stała współpraca z Harvard Business Review 
Polska pomaga w kształceniu liderów, którzy 
dzięki zdobywanej wiedzy i praktyce mogą 
efektywniej zarządzać zespołami. Szkolenia 
światowych guru biznesu m.in. Briana Tracy 
i Marshalla Goldsmitha są dla naszych 
Pracowników niezapomnianym wydarzeniem, 
po którym chętnie przekazują wiedzę w firmie.

SYSTEM MOTYWACYJNY SIGNAL GROUP 
– KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Signal Group zapewnia własne, szyte na miarę 
kursy języka angielskiego w siedzibie firmy, 
w godzinach pracy. Kursy są dopasowywane do 
poziomu językowego uczestników, a odbywają się 
w formule blended learning. Zajęcia w siedzibie 
firmy mają najczęściej formę konwersacji, 
których dopełnieniem jest dedykowana grupa 
English4SG na portalu Yammer, służąca jako 
platforma zasobów językowych do nauki własnej.

Obecnie, codzienne kursy języka angielskiego 
w Signal Group to chleb powszedni, ale 
powstały one z inicjatywy pracowników, którzy 
w specjalnej ankiecie przeprowadzonej w firmie 
wybrali możliwość nauki języka angielskiego, 
jako pożądany element systemu motywacyjnego 
Signal Group. Świadczy to o świadomości 
naszych Pracowników odnośnie roli, jaką we 
współczesnym biznesie odgrywa znajomość 
języka angielskiego oraz o ich dążeniu do pracy 
nad kompetencjami językowymi. 

SYSTEM MOTYWACYJNY – KARTA 
MULTISPORT

Dla Signal Group ważne jest zdrowie i kondycja 
Pracowników i Współpracowników. Dlatego, aby 
dać im szereg możliwości spędzania wolnego 
czasu po pracy, każda z osób zatrudnionych 
w naszej firmie w ramach pakietu systemu 
motywacyjnego ma możliwość przystąpienia 
do programu MultiSport. Jest to darmowa 
i prestiżowa karta, która uprawnia do korzystania 
z licznych obiektów sportowych i rekreacyjnych 
oraz do udziału w zorganizowanych 
zajęciach np. basen, sauna, siłownia, joga.
Niewątpliwym atutem karty MultiSport 
jest jej ogólnokrajowy zasięg. Signal Group 
zawsze pamięta o swoich Pracownikach 
i Współpracownikach w terenie, a przyznanie tego 
benefitu każdemu daje taką samą sposobność 
do korzystania z oferowanych możliwości. 
Wprowadzenie kart MultiSport spotkało się 
z niezwykle entuzjastyczną reakcją Pracowników 
i Współpracowników. Już od pierwszych miesięcy 
aktywność fizyczna w Signal Group znacząca 
wzrosła. Wpłynęło to także na integrację osób 
w poszczególnych Działach, ponieważ wspólnie 
tworząc zorganizowane grupy korzystają 
z zespołowych aktywności fizycznych.

SYSTEM MOTYWACYJNY SIGNAL GROUP 
– SYSTEM AWANSÓW

Nieustającym celem Signal Group jest 
poszerzanie kompetencji Pracowników 
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i Współpracowników w oparciu o indywidualnie 
dostosowane „ścieżki wartości”. Ma to na celu 
wzmocnienie wizerunku Signal Group jako 
odpowiedzialnego pracodawcy, co przekłada 
się na bycie atrakcyjnym pracodawcą dla osób 
z zaangażowaniem dążących do realizacji celów.

Signal Group nieustannie dąży również by jej  
Pracownicy i Współpracownicy Signal działali 
w zgodzie z kulturą organizacyjną firmy oparta 
na idei People to People.

Pracownicy i Współpracownicy Signal Group 
mają możliwość rozwoju, wykorzystując badania 
kompetencji oraz nauki Harvard Business Review 
tworzymy indywidualne „ścieżki wartości” dla 
zatrudnionych osób.

Realizacja „ścieżek wartości”, poprzez coaching 
doświadczonych managerów, pozwala na 
rozwój kompetencji naszych Pracowników 
i Współpracowników, dzięki czemu zespoły 
motywowane są do samodzielnego i efektywnego 
działania.

W firmie możliwy jest zarówno awans poziomy, 
jak i pionowy. Każdy Pracownik i Współpracownik 
traktowany jest indywidualnie, co daje możliwość 
dostosowania „ścieżki wartości” do konkretnej 
osoby, jej obszaru zainteresowań zawodowych 
oraz wizji rozwoju w Signal Group.

Awans poziomy pozwala – szczególnie młodym 
osobom – na zapoznanie się ze specyfiką działań 
w różnych obszarach firmy oraz świadome 
podejmowanie decyzji w dalszych krokach 
kariery zawodowej.

SYSTEM MOTYWACYJNY SIGNAL GROUP 
– UBEZPIECZENIE GRUPOWE

Dbając o bezpieczeństwo i komfort psychiczny 
naszych Pracowników i Współpracowników  
zaproponowaliśmy im przystąpienie do 
Ubezpieczenia Grupowego. Jest to pakiet 
dofinansowania i wsparcia w trudnych 
sytuacjach życiowych. Ubezpieczenie 
kierowane jest do wszystkich grup Pracowników 
i Współpracowników, a jego ogromnym atutem 
jest nieodpłatność. Dodatkowym aspektem 
pakietu ubezpieczeniowego jest możliwość 
przyłączenia się do niego całymi rodzinami, lub 
dopisania partnerów oraz osoby bliskie.
Niemalże każda z osób w naszej firmie korzysta z 
tego elementu systemu motywacyjnego, co daje 
potwierdzenie słuszności jego wprowadzenia. 
Poczucie bezpieczeństwa i stabilność jest dla 
naszych pracowników bardzo ważna, dlatego 
ciągle negocjujemy i podwyższamy standardy i 
warunki ubezpieczenia grupowego, aby dać im 
jak najlepsze warunki zabezpieczenia.

SYSTEM MOTYWACYJNY – SAMOCHODY 
SŁUŻBOWE

Według badań, które przeprowadziliśmy 
wśród Pracowników naszej organizacji, bardzo 
wartościowym benefitem jest samochód 
służbowy. Przyznanie samochodu danemu 
Pracownikowi jest możliwością wyróżnienia go 
spośród innych stanowisk w firmie. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, jak cenną wartością są nasi 
Pracownicy, dlatego dbamy o komfort ich pracy 
i staramy się sprostać ich wymaganiom.

Osoby na stanowiskach, które wymagają 
częstych podróży służbowych mają do 

INWESTYCJE W ZASOBY LUDZKIE
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dyspozycji wysokiej klasy samochody. Flota 
dla pracowników technicznych wyposażona 
jest w narzędzia i dedykowane zabudowy, 
które poprawiają komfort pracy. Jest to dla 
nich nie tylko narzędzie do wykonywania 
swoich obowiązków służbowych, ale także 
silny motywator usprawniający mobilność oraz 
organizację pracy.

SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE DLA 
PRACOWNIKÓW SIGNAL GROUP

Czterdzieści pięć osób pracujących w Signal 
Group wzięło udział w szkoleniach zewnętrznych 
dopasowanych do ich charakteru pracy. 
Szkolenia obejmowały takie tematy jak:

„Obsługa Klienta i Komunikacja”
„Komunikacja i Asertywność”
„Skuteczny Manager”
„Rekrutacja i selekcja”
 „Sprzedaż”

Na szkoleniach Pracownicy mogli dowiedzieć się 
jak niwelować trudne sytuacje, sprawdzić swój 
indywidualny sposób działania i komunikacji. 
Z całą pewnością przydała się im wiedza 
związana 
z tym, jak wprowadzić ewentualne zmiany na 
korzyść budowania relacji z klientem, zarówno 
w trakcie jego obsługi sprzedażowej jak 
i posprzedażowej. Pracownicy Departamentu 
Sprzedaży mogli przedstawić stosowane 
techniki sprzedażowe, poznać nowe lub 
zmodyfikować obecne. Celem był wzrost 
skuteczność w obsłudze klientów.
 
Osoby na stanowiskach wyższego szczebla 
lub będące na ścieżce wartości zmierzającej 
w kierunkach awansu mogły dowiedzieć się 
jak skutecznie zarządzać zespołem oraz 

w jaki sposób motywować Pracowników i dzięki 
temu lepiej realizować przyjęte cele. 

Szkolenie dla Działu Personalnego 
pomogło Pracownikom w poznaniu 
nowych metod prowadzenia rekrutacji.

PROGRESS IN ENGLISH - NAUKA I 
DOSKONALENIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zorganizowaliśmy konkurs językowy dla 
Pracowników i Współpracowników Signal Group. 
Uczestnicy od lutego do czerwca 2015 r. zmagali 
się z zadaniami konkursowymi. Aby rzetelnie 
ocenić umiejętności i postępy w nauce języka 
zastosowaliśmy różnorodne kryteria oceny, 
takie jak: 
• 20% oceny to obecność na zajęciach z języka 

angielskiego
• 20% oceny to przygotowanie do zajęć, czyli 

praca domowa sprawdzana na początku 
każdych zajęć

• 20% oceny to wyniki bieżących testów 
           z materiału przerabianego na zajęciach
• 40% oceny to wynik testu z materiałów 

pojawiających się na Yammerze w danych 
grupach

Chcieliśmy nie tylko dać możliwość nauki 
i doskonalenia języka, ale również pozwolić 
na konkretną ocenę postępów językowych 
uczestników zajęć. Naszym celem był 
dodatkowy bodziec motywujący do nauki 
w postaci wysokiej nagrody finansowej 
– bonu o wartości 1000 zł na zakupy 
w wybranym sklepie.
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SZKOLENIE PCK Z ZAKRESU PIERWSZEJ 
POMOCY

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo oraz 
w odpowiedzi na oczekiwania naszych 
Pracowników w siedzibie Signal Group odbyło się 
szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Kurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze 
strony zespołu, w rezultacie został podzielony 
na dwie części, aby każdy miał możliwość 
praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Signal Group to firma, która dynamicznie 
się rozwija. Krok w krok za rozwojem idą 
zatrudnienia. W związku z ciągle powiększającym 
się gronem Pracowników i Współpracowników 
zorganizowaliśmy kolejne szkolenie dotyczące 
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. 

Udział w nim wzięło aż dziewiętnastu 
pracowników firmy. Szkolenie zawierało w 
sobie wiele ważnych teoretycznych aspektów 

INWESTYCJE W ZASOBY LUDZKIE

związanych ze sposobem działania w sytuacjach 
trudnych, zagrażających zdrowiu i życiu, zanim 
do poszkodowanych trafi wykwalifikowana 
pomoc medyczna. Nie zabrakło również praktyki 
– każdy z uczestników mógł przypomnieć sobie, 
w jaki sposób ułożyć poszkodowanego w pozycji 
bocznej bezpiecznej oraz jak wykonać masaż 
serca i sztuczne oddychanie.

Szkolenie trwało około czterech godzin, było 
przygotowane w ciekawej, bo opartej na realnych 
przykładach, formie. Warto zaznaczyć, iż zostało 
w całości przeprowadzone przez Polski Czerwony 
Krzyż – dzięki temu wsparliśmy działalność tej 
organizacji.

BIBLIOTEKA FIRMOWA SIGNAL GROUP

Firmowa biblioteka, która cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród Pracowników 
i Współpracowników, jest praktycznie 
comiesięcznie uzupełniana o nowe pozycje, 
w szczególności publikacje i audiobooki Harvard 
Business Review Polska oraz światowej klasy 
liderów biznesu, a także specjalistów branży 
technologicznej.
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Modernizując naszą powierzchnię biurową 
stworzyliśmy specjalne pomieszczenie, 
w którym umieściliśmy, ciągle powiększający 
się, Signalowy księgozbiór. Dzięki temu osoby 
zainteresowane wypożyczeniem konkretnych 
książek mogą udać się bezpośrednio do 
biblioteki, by osobiście przekonać się, 
że konkretne opracowanie jest dla nich dostępne.

Pracownicy i Współpracownicy Signal Group 
mają dostęp do najwyższego poziomu wiedzy 
prezentowanego przez wybitnych specjalistów 
z różnych branży – dlatego pozycje w bibliotece 
firmowej aktualizowane są na bieżąco – także 
z inicjatywy członków zespołu, którzy wskazują 
o jakie pozycje należy poszerzyć zasoby 
biblioteki.
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Ważne jest dla nas to, jak Pracownicy 
i Współpracownicy się czują w miejscu pracy. 
Chcemy, by poprzez nasze działania, mające 
na celu zwiększenie ich komfortu, ciągle 
wzrastało zadowolenie oraz motywacja ludzi, 
którzy są największą wartością Signal Group. 
Pracownicy, Współpracownicy, Stażyści oraz 
Praktykanci Signal Group.

Przygotowaliśmy pokój relaksu w którym 
znajdują się sofy, worek treningowy, stół 
do gry w piłkarzyki, piłka ergonomiczna 
oraz dart. Modernizując powierzchnię 
biurową, daliśmy do dyspozycji Pracowników 
i Współpracowników również ścianę 
pomalowaną farbą imitująca tablicę, na 
której mogą zapisywać motywujące ich cytaty 
i przemyślenia.

INWESTYCJE W ZASOBY LUDZKIE

PRZYJAZNE MIEJSCE PRACY

JAKIE CELE SOBIE WYZNACZYLIŚMY?
Stworzenie przyjaznego miejsca pracy, gdzie Pracownicy oraz Współpracownicy mogą bezpiecznie 
pracować oraz regenerować siły podczas przerw oraz po zakończeniu obowiązków zawodowych 
(jeśli oczywiście tego chcą).

KTO ZOSTAŁ BENEFICJENTEM?
Pracownicy, Współpracownicy, Stażyści oraz Praktykanci Signal Group.
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SALA SZKOLENIOWA P2P

Stworzyliśmy specjalną salę, w której 
prowadzone są szkolenia z języka angielskiego 
oraz szkolenia wewnętrzne. 

Pracownicy i Współpracownicy korzystający  
z salki People to People mają do dyspozycji 
przyjazną przestrzeń, w której zdobywają nową 
wiedzę i kompetencje. Nazwa przypomina 
również o idei People to People, która jest 
jednym ze składników kultury organizacyjnej 
Naszej firmy.

Miejsce to zostało zaprojektowane specjalnie 
z myślą o zapewnieniu wysokiego standardu 
i komfortu. 
Znajduje się tam między innymi sprzęt taki jak:
• flipchart, na którym w trakcie szkoleń i 

zajęć j. angielskiego zapisywane są istotne 
informacje

• rzutnik, za pomocą którego wyświetlane są 
materiały szkoleniowe

• tablica, na której umieszczane są komunikaty 
na temat szkoleń

• wygodne fotele

Na jednej ze ścian widnieje piękna fototapeta 
przedstawiająca budynki Nowego Jorku. W sali 
możemy również znaleźć zegary pokazujące 
godziny w różnych strefach czasowych.

NOWA PRZESTRZEŃ BIUROWA

W związku z rozwojem Signal Group, 
przenieśliśmy część naszych Departamentów 
do drugiego budynku Poznańskiego Parku 
Technologiczno Przemysłowego. Dzięki 
temu, nasi pracownicy mogą do dyspozycji 
dwa piętra nowoczesnych i przestronnych 
przestrzeni biurowych. Wszystkie biura, sale 
konferencyjne, showroom oraz jadalnia zostały 
specjalnie przystosowane z myślą o specyfice 
poszczególnych departamentów oraz całej 
firmy.
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Uczciwe praktyki biznesowe dotyczą postępowania etycznego w relacjach firmy 
z otoczeniem przede wszystkim z innymi organizacjami, takimi jak instytucje publiczne, partnerzy 
społeczni, a także konkurenci. Zagadnienia związane z uczciwymi praktykami operacyjnymi dotyczą 
odpowiedzialnego angażowania się w działalność w sferze publicznej, uczciwej konkurencji oraz 
poszanowania praw własności.

CELE OBSZARU

 Działanie zgodne z etyką biznesu, według 
zasad i wartości odzwierciedlonych w misji 

 i strategii Signal Group. 

 Wzmacnianie świadomości Pracowników 
na temat kierunku rozwoju firmy i jej celów 
strategicznych

 Wzmacnianie długoterminowych, 
partnerskich, opartych na zaufaniu relacji 

 z Kontrahentami

 Promowanie działania „fair play” i uczciwej 
konkurencji

NASZE ROZUMIENIE

Uczciwe praktyki biznesowe są środkiem 
zwiększającym zdolność organizacji do postępowania 
w sposób społecznie odpowiedzialny. Umożliwia 
nadzorowanie oraz praktyczną realizację zasad 
społecznej odpowiedzialności biznesu.

UCZCIWE
PRAKTYKI BIZNESOWE



55KATALOG DZIAŁAŃ CSR 2013-2017



56 KATALOG DZIAŁAŃ CSR 2013-2017

UCZCIWE PRAKTYKI BIZNESOWE

WSKAZYWANIE UCZCIWYCH PRAKTYK 
BIZNESOWYCH POPRZEZ WYPOWIEDZI 
W MEDIACH

Wypowiedź reprezentanta Signal Group w AS 
Biznesu, kwartalniku poświęconym tematyce 
CSR, wskazuje działania firmy z zakresu CSR jako 
fundamentalny element strategii. Pokazujemy 
tym samym, iż społeczna odpowiedzialność 
biznesu jest dla nas istotna oraz dajemy jasny 
komunikat Pracownikom, Współpracownikom 
oraz Kontrahentom, iż uczciwe praktyki 
biznesowe są bardzo ważnym elementem 
działania organizacji.
Jako oficjalny partner Asa Biznesu, autorskiego 
projektu Stowarzyszenia Centrum PISOP 
(Poradnictwo, Informacje, Szkolenia Organizacji 
Pozarządowych), Signal Group wspiera 
działania stowarzyszenia koncentrujące się 
wokół trzech obszarów. Pierwszym z nich 
jest wzmacnianie aktywności obywatelskiej 
poprzez m.in. wyszukiwanie i wspierania 
liderów, budowanie partnerstw lokalnych oraz 
rozwijanie wolontariatu. Kolejny obszar to 
rozwój przedsiębiorczości społecznej, w ramach 
którego promowane jest tworzenie i wspieranie 
przedsiębiorstw społecznych. Ostatnim 
z obszarów jest budowanie współpracy 
z podmiotami administracji publicznej  
w zakresie tworzenia prawa związanego 
z aktywnością obywatelską oraz w ramach 
społecznej odpowiedzialność biznesu 
z przedsiębiorcami.

SPOTKANIA CYKLICZNE 
Z PRACOWNIKAMI 
I WSPÓŁPRACOWNIKAMI

Raz w miesiącu każdy Pracownik spotyka się 
ze swoim przełożonym, aby podsumować 
realizację celów zawodowych w danym 
miesiącu wyznaczonych na podstawie celów 
strategicznych. Podczas indywidualnych 
spotkań prowadzone są rozmowy na temat 
postaw Pracowników, współpracy i komunikacji. 
Dbamy o to, żeby nasi pracownicy mieli pełną 
wiedzę na temat strategii i kierunków rozwoju 
firmy – dlatego w obowiązującej karcie celów na 
stałe umieszczone są strategiczne cele działu 
na cały rok.
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KODEKS ETYCZNY

Od zawsze celem Signal Group oraz jej 
Pracowników i Współpracowników była 
promocja działań zgodnych z zasadami uczciwej 
konkurencji. Kodeks Etyczny jest zobowiązaniem 
firmy oraz Pracowników i Współpracowników 
do przestrzegania najwyższych standardów. 
W imieniu firmy działają przełożeni 
wszystkich szczebli, którzy są odpowiedzialni 
za stosowanie się do zasad oraz aktywne 
tworzenie warunków do ich respektowania. 
W celu ustandaryzowania pracy w Signal 
Group przyjęte zostały zasady współpracy 
wewnątrz jak i na zewnątrz firmy. Pracownicy 
i Współpracownicy Signal Group zobowiązują 
się do przestrzegania wartości przedstawionych 
podczas szkolenia wdrożeniowego. Dodatkowo 
– Signal Group podejmując współpracę 
z dostawcami i podwykonawcami, zobowiązuje 
ich do przestrzegania  ww. zasad.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postęp technologiczny i upowszechnienie 
Internetu spowodowały, że przetwarzanie 
danych osobowych jest obecnie przystępne, 
łatwe i szybkie. Signal Group zdaje sobie sprawę 
jak ogromne znaczenie dla Pracowników, 
Współpracowników i Klientów ma ochrona 
tych ważnych informacji. Dlatego też 

nasza firma podjęła niezbędne kroki do 
zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzania 
danych osobowych. Działając zgodnie 
z przepisami Ustawy o ochronie danych 
osobowych wdrożony został szereg środków 
techniczno-administracyjnych. Najważnieszymi 
z nich było powołanie Pełnomocnika ds. Ochrony 
Danych Osobowych oraz Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji. Dodatkowo 
wszyscy Pracownicy i Współpracownicy 
zostali przeszkoleni z zakresu przetwarzania 
danych osobowych. W swoich działaniach 
Signal Group stawia na najwyższe standardy 
- wprowadzając dodatkowe zabezpieczenia 
w ochronie i przetwarzaniu danych osobowych 
firma zapewniła poczucie bezpieczeństwa 
swoim Pracownikom, Współpracownikom oraz 
Klientom, jednocześnie gwarantując ochronę 
powierzonych informacji.



58 KATALOG DZIAŁAŃ CSR 2013-2017



59KATALOG DZIAŁAŃ CSR 2013-2017



60 KATALOG DZIAŁAŃ CSR 2013-2017

KATALOG DZIAŁAŃ CSR

2013-2017

CSRwww.signalgroup.pl


