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Czas trwania 

wycieczki: 

2 godziny 

Wielkość grupy: 

15 osób  

/ 2 dni wycieczki 

Specjalnie 

przygotowany  

TECHNOBUS 

 

Obszary do 

zbadania: 

produkcja 

silników 

lotniczych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSOCE EFEKTYWNE 

PRAKTYKI PRACY  
 

Pratt & Whitney Rzeszów jest ważnym ogniwem 

światowego łańcucha dostawców komponentów 

i producentów silników dla przemysku lotniczego.   

TECHNO TOUR to jedna z inicjatyw mających na celu 

zmianę kultury organizacyjnej firmy, zaktywizowanie 

pracowników oraz wzmocnienie poczucia 

przynależności do firmy Pratt & Whitney Rzeszów, 

zgodnie z mottem firmy: technologia, produkt, 

przyjazne miejsce pracy. Program ten służy poznaniu 

kluczowych specjalności oraz technologii firmy przez 

jej pracowników. 

TECHNO TOUR ma umożliwić pracownikom 

identyfikację wartości własnej pracy oraz powiązań 

z pracą innych. Inicjatywa ta pozwoli także na 

zdobycie wiedzy o najnowszych technologiach, 

zachodzących w firmie zmianach i kierunkach 

strategicznego wzrostu. To naprawdę świetny 

program, dzięki któremu pracownik będzie mógł 

lepiej poznać swoją firmę oraz zapoznać się 

z technologią, z którą nie ma kontaktu na co dzień.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS PRZYPADKU: Pratt & Whitney Rzeszów 

S.A. CHARAKTERYSTYKA FIRMY 
Zatrudnienie: 3500 pracowników Rok założenia: 1937 

Działalność: Produkcja silników lotniczych   

 
Lokalizacja: 

 
Rzeszów, Polska 

Właściciel:  United Technologies 
Company (UTC) 

 

CELE 

 P rogram dla wszystkich pracowników P & W 

Polska  

 Spotkanie z prezesem i członkami zarządu  

 Prezentacja strategicznych obszarów 

działalności firmy 

 Prezentacja kluczowych specjalizacji  

 Pokazy filmów technologicznych  

 

 

 

 

 

 

 

“Zmiana kultury organizacyjnej tak dużej firmy jest 

wymagającym procesem, który może potrwać kilka lat, jednak 

jego przeprowadzenie jest konieczne”  

podkreśla Prezes Marek Darecki   

“Pracujemy nad zmianą modelu hierarchicznego, w którym szef 

wydaje rozkazy a pracownicy je wykonują na model 

współpracy, w którym przełożony jest bardziej mentorem i 

trenerem. Naturalnie, zmieni się również sytuacja pracowników. 

Pracownicy będą mieli większy wkład w to co robią i jak 

pracują, z drugiej strony będą musieli wziąć większą 
odpowiedzialność za wyniki swojej pracy” 

KORZYŚCI 

 Poczucie dumy z przynależności 

do firmy 

 Zrozumienie kierunku 

strategicznego rozwoju 

 Dostrzeżenie zmian zachodzących 

w firmie 

 Docenienie wartosci pracy  

każdego pracownika 

 Zdobywanie wiedzy w obszarze 

nowoczesnych technologii 

HISTORIA SUKCESU 
Najbardziej zaawansowane technologicznie 
obszary 
 

Przewodnicy wycieczki: dyrektorzy i szefowie 
technologii  
 

Ponad 2000 pracowników od momentu 
rozpoczęcia projektu 
Wskaźnik satysfakcji ponad 99%  
Docelowo 4000 pracowników do końca 2016 
Rozpoczęcie luty 2016, zakończenie 
październik 2016 
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“Chociaż linia, na której obecnie pracuję, jest moim trzecim 

stanowiskiem w firmie, to wycieczka i to, co zobaczyłem, po raz 

pierwszy dały mi pełen pogląd o tym, czym jest PWR, jak wielka 

jest to organizacja, jaka złożona i nowoczesna. Obserwowałem 

wszystko z wielkim zainteresowaniem i słuchałem informacji o 

miejscach, które odwiedziliśmy "- komentuje Łukasz Barłowski, 

1500. uczestnik wycieczki.  

“Naprawdę mi się podobało, wycieczka daje 

całościowe, realistyczne spojrzenie na firmę. 

Jest to bardzo cenne i konieczne, ponieważ na 

co dzień każdy pracuje we własnej specjalizacji 

i na niej się zna najlepiej. Tutaj możemy 

zobaczyć perspektywę całej firmy. Mamy też 

poczucie dumy, że jesteśmy wspaniałą firmą, 

która nie stoi w miejscu, ale stale się rozwija.”  

 

Dzieli się opinią Pani Mirosława Głowacka Wilk 

jako 500. uczestnik Wycieczki Technologicznej. 

 

100% pracowników zaangażowanych w startegię firmy 
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