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zabývá se rostlinnou výrobou 
má celkem 6 poboček s přibližně 400 zaměstnanci
právní forma se podobá společnosti s ručením omezeným u nás
skládá se ze skladů semen, výrobních a šlechtitelských poboček, prodejen a obchodních
objektů
zařízení provádějí šlechtitelskou činnost, rozmnožování osiv obilovin, kukuřice, luskovin,
trav a zemědělskou produkci cukrovky a řepy
závod také provozuje obchodní aktivity prostřednictvím dobře rozvinuté sítě firemních
prodejen

O FIRMĚ



Mexiko  - kukuřice

Pracoviště 

- Polanowice (u Krakova) - krmná řepa, obiloviny, krmné trávy, levandule

- Nieznanice (u Czestochowa) - trávníky a malosemenné motýlí trávy

- Mikulice (u Przeworska) - ozimá pšenice

- Palikije (u Lublinu) - krmné trávy, hořčice, pohanka

- Kobierzyce (u Wroclawi) - kukuřice, ozimá a jarní pšenice

Celková plocha pozemku, na které celá firma hospodaří je 6 331, 4 ha. 

O FIRMĚ



O FIRMĚ



O FIRMĚ - HISTORIE
vznikla ve druhé polovině 19. století
v dalších letech se společnost rozvíjela, slučovala se s dalšími společnostmi
v průběhu let se organizace firmy i její název mnohokrát změnil

kronika firmy



STÍNOVÁNÍ VE FIRMĚ
firma má dlouholetou tradici 
velká firma 
předmět činnosti souvisí s ekologií
získat informace o ekonomické stránce firmy

Důvod?  
získat informace o jednotlivých procesech ve firmě,
jak funguje jako celek a jednotlivá oddělení

Cíl

Agnieszka Kidacka - vedoucí 4 provozoven

Mentor



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA FIRMY
                         Prezident závodu

                                   ředitel
  
     3 zástupci ředitele pro jednotlivé provozovny



POLANOWICE

 

                       
firma zde obhospodařuje cca 850 ha

krmná řepa, obiloviny, krmné trávy,
levandule



POLANOWICE

 



POLANOWICE

 



POLANOWICE - FÁZE ŠLECHTĚNÍ

 



POLANOWICE - PĚSTOVÁNÍ ODRŮD

 



POLANOWICE - PĚSTOVÁNÍ ODRŮD

 



POLANOWICE - ZJIŠŤOVÁNÍ  
                              KVALITY ODRŮD

 



POLANOWICE - ZJIŠŤOVÁNÍ  
                              KVALITY ODRŮD

 



POLANOWICE - PĚSTOVÁNÍ 
                             KVALITNÍCH ODRŮD

 



POLANOWICE -  CENTRUM    
                               NIEDZWIEDZ

 



POLANOWICE -  CENTRUM    
                               NIEDZWIEDZ

 



POLANOWICE -  CENTRUM    
                               NIEDZWIEDZ

 



KRAKOV - CENTRÁLA POBOČEK

 
prezident, ředitel a ostatní zaměstnanci - cca 25 lidí

- personální oddělení
- finanční oddělení
- ekonomické oddělení
- logistické oddělení
- administrativní oddělení
- oddělení pro styk se zahraničím
- IT oddělení



 prezidentem je: Piotr Serafin
starají se o to, aby firma prosperovala
dostávají podklady z finančního
oddělení o fungování jednotlivých
pracovišť, na základě  kterých analyzují
a dělají prognózy do budoucna
dostávají informace od svých
zástupců jednotlivých provozoven

    Prezident a ředitel

KRAKOV - CENTRÁLA POBOČEK



 evidence zaměstnanců, docházky,
dovolené
spolupráce s orgány
pracovní smlouvy
školení zaměstnanců

    Personální oddělení

KRAKOV - CENTRÁLA POBOČEK

fakturace majetku
fakturace energií
fakturace pronájmu
archivace
program macrologic erp

    Finanční oddělení



 

KRAKOV - CENTRÁLA POBOČEK



 

KRAKOV - CENTRÁLA POBOČEK



 

KRAKOV - CENTRÁLA POBOČEK



VIDEA

https://www.youtube.com/watch?
v=26ooyL91bes

 
https://www.youtube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=26ooyL91bes
https://www.youtube.com/watch?v=VQdQNU2qJnE


 
DĚKUJI EVROPSKÉ UNII ZA POSKYTNUTÍ
FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ!

DĚKUJI ŠKOLE, ŽE MI TUTO MOŽNOST POSKYTLA!

DĚKUJI AGNIESZCE, KTERÁ SE MI CELÉ DVA TÝDNY
VE FIRMĚ VĚNOVALA A ZAMĚSTNANCŮM, KTEŘÍ MI
POSKYTLI NOVÉ INFORMACE!

DĚKUJI AGENTUŘE V KRAKOVĚ ZA VEŠKERÉ SLUŽBY
A POMOC!



 



 



 


