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Jesteśmy na czasie, znaczy
odkrywamy...
Nowość i moda. Świeże, odkrywcze spojrzenie. Przygoda z inwencją i stop
dla limitu. Pobudzanie wyobraźni. Zainteresowanie produktem, którego nie
było. produktem zaskakującym i potrzebnym. To chwile miłe, z dreszczykiem
pozytywnych emocji. Zaproszenie do świata odkryć...

Każdego roku na rynku pojawiają się nowe produkty
i usługi. Oko cieszą dopiero co nakreślone linie karoserii
samochodów. Kreatorzy mody dyktują nowe style, a te  
błyskawicznie podbijają ulicę, dzięki dynamicznym
producentom odzieży. Urodę wspierają świeżością
pachnideł i mazideł  firmy kosmetyczne. Świat kulinariów zachęca do odwagi w tradycyjnym i efektownym
gotowaniu. Farmacja wspiera nasze zdrowie i kondycję
najnowszymi osiągnięciami i wiedzą. Biura podróży
kuszą dotychczas przez nas niedotkniętymi  zakątkami
globu i pomysłami na  spędzanie czasu. Sprzęt sportowo-rekreacyjny cieszy nasze ciało i nasze ambicje.   

Każdego roku odkrywamy coś dla siebie... i coś dla was.
Jesteśmy niecierpliwie ciekawi kolejnych odkryć: ekipa
Odkrycie Roku
   Odkrycie Roku to nagroda przyznawana innowacyjnym produktom i usługom, które pomimo statusu
nowosci na rynku potrafią wzbudzić zaufanie odbiorców. Dotyczy ona również produktów i usług, które
przeszły relaunch, lifting marketingowy, zainteresowały
nową, skuteczną kampanią reklamową, bądź zostały
wskazane przez głosujących w ogólnopolskim sondażu
Laur Konsumenta/Laur Klienta.
Ekipa konkursu Odkrycie Roku
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Prestiżowe wyróżnienie HR
Projekt Solidny Pracodawca Roku wyłania i promuje podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową
polityką personalną, która przekłada się na wysoką jakość produktów i usług. Spośród tysięcy podmiotów
gospodarczych działających na terenie całego kraju selekcjonowane są te przedsiębiorstwa, które mogą
zawalczyć o tytuł Solidnego Pracodawcy Roku i znaleźć się w elitarnym gronie laureatów.

Rozomowa z Tiną Dej, dyrektor programu
Solidny Pracodawca Roku

cyjnym otoczeniu przedsiębiorstwom coraz trudniej wyróżnić się na tle pozostałych podmiotów,
tym samym pozyskanie specjalistów, wymaga od
– Proszę powiedzieć w kilku słowach czym nich dodatkowych działań. Firmy chcą zatrudniać
jest projekt Solidny Pracodawca Roku
rzetelnych pracowników, ale też takich, którzy zo– Nasz projekt jest jednym z najstarszych tego staną w ich strukturach na lata. W związku z tym
typu przedsięwzięć w Polsce. Od lat weryfikujemy podejmują działania zmierzające do uzyskania cech
tysiące podmiotów gospodarczych pod względem unikatowych, którymi przekonają potencjalnych
prowadzonej polityki personalnej. Nasze działania kandydatów do tego by stali się częścią ich orgato nie tylko research  w lokalnym środowisku, ale nizacji.
również wewnętrzna weryfikacja. Nie przesadzę,
– Czy zauważyła Pani na przestrzeni lat zmiajeśli powiem, że firmy, którym udało się przejść ny w organizacji i zarządzaniu firm w Polsce?
proces pozytywnie, znalazły się w elitarnym gronie
– Tak, oczywiście. Rynek pracy w Polsce oraz
podmiotów wiodących prym na naszym rodzimym kultura zarządzania organizacjami są bardzo dynarynku pracy. Celem programu Solidny Pracodawca miczne, a ich zmiany idą ze sobą w parze. Kwestie
Roku jest wyłonienie najlepszych pracodawców płacowe to niezwykle istotny element dla każdego
w Polsce, szczególnie tych, którzy w swojej działal- pracownika i to pewnie nigdy się nie zmieni z logiczności promują najciekawsze rozwiązania z zakresu nych względów. Jednak istotną wartością stały się
HR, a przy tym dzielą się własnymi doświadczeniami rozbudowane działania dotyczące polityki personalna łamach ogólnopolskiej prasy.
nej takie jak możliwość podnoszenia kwalifikacji,
– Jaki jest cel tej inicjatywy?
awans czy realizacji ambicji oraz planów nie tylko
– Tak jak wcześniej wspomniałam celem projektu zawodowych. Dziś pracownik chce być postrzegany
jest wyłonienie oraz wsparcie medialne podmio- jako część organizacji. Ukierunkowany jest na roztów, których działania w zakresie HR są godne wój, a działania takie jak inicjatywy pracownicze,
naśladowania. Nadrzędną cechą jest potwierdzenie wolontariaty, imprezy integracyjne sprawiają, że
rzetelności, odpowiedzialności, a przede wszystkim czuje się on częścią tej struktury. Jednostką, która
solidności danej organizacji. Wyróżnienie tytułem ma realny wpływ na funkcjonowanie firmy, w której
Solidnego Pracodawcy Roku daje jasny przekaz jest zatrudniona.
o tym, że dana firma jest liderem w dziedzinie
– Firma zdobyła wyróżnienie. I co teraz..?
zarządzania najistotniejszym kapitałem każdej
– Przedsiębiorstwa wyróżnione w projekcie
organizacji, czyli ludźmi. W konkurencyjnym oto- Solidny Pracodawca Roku nadążają za zmianami
czeniu nie ma istotniejszej cechy niż solidność. i potrzebami dynamicznego rynku pracy w Polsce.
Świadomość, iż dany podmiot uzyskała takie wy- Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom oraz głośno to
różnienie utwierdza w przekonaniu, że będzie komunikują. A my im w tej komunikacji pomagaona nie tylko świetnym pracodawcą, ale również my poprzez media, które wspierają nasz projekt.
partnerem biznesowym.
Myślę, że czołowe i opiniotwórcze dzienniki są do
– Jakie korzyści przynosi pracodawcy udział tego doskonałą platformą. Dzięki nim potencjalny
w tym projekcie?
pracownik  szukający dla siebie właściwego miejsca
– Wiemy jak ważne w dzisiejszych czasach stał zatrudnienia, a zarazem znający swoją wartość
się Employer Branding, szczególnie w dobie rynku może bardziej świadomie podejmować decyzję.
pracy, który jak to się zwykło już mówić należy do Jeśli wiemy, że dany podmiot został zweryfikowany
pracowników. Wymaga on od pracodawców takich pozytywnie przez organizację godną zaufania,
działań, które pozwolą w pełni wykorzystywać to znak, że takie przedsiębiorstwo zasługuje na
potencjał całego przedsiębiorstwa. W konkuren- naszą uwagę.

Czujesz się solidnym pracodawcą?
Uważasz, że firma, w której pracujesz zasługuje na ten prestiżowy tytuł?
Zgłoś się do nas!

Kontakt:
Tina Dej
Dyrektor Programu
Solidny Pracodawca Roku
tel. (32) 413-07-31
kom. 736-343-470
e-mail: t.dej@solidnypracodawca.pl

Więcej informacji na stronie: www.solidnypracodawca.pl

Solidny biznes tworzą ludzie

Rozmowa z Katarzyną Rudzińską,
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich,
NUTRICIA Opole i Krotoszyn, Grupa Danone
– Po raz kolejny zostali Państwo laureatem
projektu Solidy Pracodawca Roku. To kolejne potwierdzenie słusznie obranego kierunku rozwoju
przyjętej polityki personalnej. Jak skomentuje
Pani ten fakt?
– Jesteśmy dumni z nagrody Solidny Pracodawca
2020. Nagrodę tę otrzymaliśmy czwarty rok z rzędu. Na jej przyznanie nam wpływ ma zaangażowanie i praca wszystkich naszych pracowników,
jak i efektywna współpraca z naszymi partnerami
biznesowymi. To dla nas wyróżnienie, ale również
zobowiązanie do dalszej, rzetelnej pracy w obszarze
polityki personalnej.
– Wdrażana przez Państwa polityka personalna od lat przynosi widoczne efekty. Czy możemy

spodziewać się zatem jakichś zmian, nowości, czy
raczej ulepszenia tego, co już dobrze działa?
– Zmieniamy się tak, jak zmienia się otaczający
nas świat. Podążamy za nowymi potrzebami pracowników, klientów dostosowując do nich narzędzia, sposoby pracy, czy komunikacji. Czerpiemy
też z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku.
Szereg spotkań, warsztatów, szkoleń przenieśliśmy
do świata wirtualnego, aby iść naprzód pomimo
pandemii. Dążymy do tego, aby pracownicy mieli
dostęp do potrzebnych danych, raportów, szkoleń
zawsze wtedy, kiedy tego potrzebują.
Kreujemy środowisko pracy, w którym każdy
z pracowników ma wpływ na to co dzieje się w jego
obszarze i w całej fabryce. Raz na 2 lata przeprowadzamy Badanie Opinii Pracowników. Od kilku lat
ich zaangażowanie w badanie sięga 90%. Wyniki
dokładnie analizujemy, a rozwiązania co zrobić,
aby pracowało nam się lepiej pochodzą od samych
zatrudnionych. Spisujemy je i monitorujemy postępy
ich realizacji. Co roku organizujemy także warsztaty

dla wszystkich pracowników firmy o nazwie „Talents
4 All”. Tego dnia zatrzymujemy produkcję. Ponad 700
pracowników - 700 talentów - spotyka się w jednym
miejscu i pracuje nad tematami priorytetowymi
w danym roku dla fabryki oraz szuka odpowiedzi na
pytanie „Co JA od jutra zrobię, aby pracowało NAM
się lepiej?”. W tym roku wydarzenie przenieśliśmy
do świata wirtualnego.
– Solidny Pracodawca dba o rozwój swoich
pracowników. Jakie działania podejmuje Państwa firma w celu podnoszenia ich kwalifikacji
i kompetencji?
– Rozwój naszych pracowników jest dla nas
bardzo ważny. Każdy z pracowników naszej firmy
- operator, stażysta, specjalista, kierownik czy dyrektor - ma minimum jedno w roku indywidulane
spotkanie z przełożonym, którego tematem jest
rozwój pracownika. Celem takiego spotkania jest
opracowanie planu krótkoterminowego i długoterminowego w odniesieniu do rozwoju konkretnej
osoby. Na podstawie analizy wszystkich rozmów

tworzymy plany adresujące potrzeby indywidulane,
jak i zespołowe. Nasi pracownicy mają możliwość
samodzielnego śledzenia i oceny poziomu swoich
kompetencji oraz inicjowania działań podnoszących
ich umiejętności.  
– Firma konsekwentnie wyznacza sobie kolejne
cele rozwojowe. Już teraz prowadzą Państwo kilka
ambitnych projektów - jakie są zatem plany na najbliższy rok?
– Cele na najbliższy rok związane są m.in. z cyfryzacją fabryki. Program ten ma duży wpływ na rozwój
kompetencji przyszłości, poprawę ergonomii pracy,
ograniczenie zużycia papieru, dedykowanie prac operacyjnych i powtarzalnych robotom, aby dzięki temu
uwolnić potencjał pracowników, przeniesienie danych
do chmury, generowanie raportów opartych na danych
w czasie rzeczywistym. Szukamy wśród pracowników
każdego szczebla w organizacji pasjonatów digitaizacji,
którzy wesprą nas w rozwoju zakładu w tym kierunku.
Jesteśmy miejscem, które wyznacza kierunek w tym obszarze wszystkim pozostałym fabrykom w Grupie Danone.

Firma to ludzie, którzy ją tworzą Sukces w pudełku
Firma Viessmann, lider w produkcji nowoczesnych systemów grzewczych
i chłodniczych, została doceniona i wyróżniona, zdobywając tytuł Solidnego
Pracodawcy Roku w kategorii ogólnopolskiej.

Nowoczesne, szyte na miarę, ekologiczne i dostępne od ręki opakowania
– taka jest branża e-commerce. Producent opakowań kartonowych Netbox
z marką Paxit.pl koncentruje swoje działania na potrzebach klienta.

zatrudnione osoby budują większą tożsamość z firmą i mają
realny wpływ na jej działanie – dodał. Dzięki takiemu
podejściu przez lata firma Viessmann wprowadziła wiele
innowacyjnych przedsięwzięć. Obok usługi 24-godzinnej
Solidny Pracodawca Roku to konkurs, którego celem infolinii techniczno-serwisowej, to również powołanie
jest wyłonienie najlepszych pracodawców w Polsce. do życia Fundacji „Świadomi Klimatu”, a także Szkoła
Kapituła doceniła firmę Viessmann za wysoki standard Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii Viessmann.
pracy, politykę prorozwojową oraz prorodzinną. Te- Polski oddział Viessmann mocno się rozwija. W 1991 roku
goroczna edycja konkursu odbywa się w szczególnych w Lubinie otwarte zostało pierwsze przedstawicielstwo
okolicznościach związanych z pandemią koronawirusa. w Polsce. Dziś  firma posiada oddziały we Wrocławiu,
Firma to ludzie, którzy ją tworzą – to przesłanie towa- Poznaniu, Warszawie, Mysłowicach, Legnicy oraz w Gdańrzyszy firmie Viessmann od początku jej istnienia i nie sku i zatrudnia ponad 120 pracowników na terenie całego
zmienia się również w tak ciężkim dla pracodawców kraju. O tym, jak mocna jest pozycja polskiego oddziału
i pracowników czasie, jakim jest epidemia COVID-19. firmy niech świadczy fakt, że w tym roku produkcja
Firma Viessmann od początku pandemii wspiera swoich flagowego produktu marki, czyli pomp ciepła, została
pracowników, dbając o ich zdrowie i bezpieczeństwo. przeniesiona z Niemiec do polskiej fabryki w Legnicy.
Dobrze zorganizowany i przede wszystkim zdrowy zespół W ostatnim kwartale 2019 roku firma Viessmann przejęła
pozostawał do dyspozycji klientów, pracując w systemie również firmę Kospel - polskiego producenta podgrzepracy zdalnej. Dla serwisantów i instalatorów, którzy waczy wody, kotłów elektrycznych oraz zasobników
osobiście odwiedzali domy klientów, firma wdrożyła ciepłej wody.
dodatkowe zasady bezpieczeństwa pod nazwą „BezpieczViessmann przez najbliższe lata będzie zorientona Ekipa”. Firma dbała również o zdrowie psychiczne wany na nowoczesne zarządzanie energią w całym
pracowników poprzez organizację spotkań online oraz domu w oparciu o nowe technologie oraz digitalizację.
serwis internetowy #zainstalowaniwdomu z praktycz- – Mocno stawiamy na cyfryzację. Pojawia się ona na każdym
nymi informacjami i pomysłami, jak kreatywnie spędzić etapie pracy naszego przedsiębiorstwa. Chciałbym jednak
czas kwarantanny.
podkreślić, że digitalizacja i automatyzacja nie oznacza
– Wysokie kwalifikacje naszych pracowników to wa- zastąpienia czynnika ludzkiego. To właśnie nasi pracownicy
runek realizacji nowoczesnego systemu produkcyjnego stanowią o sile firmy. Dziękuję wszystkim, którzy poprzez
opartego na zasadzie ciągłego doskonalenia oraz procesach swoją codzienną pracę budują wartość firmy Viessmann
synchronicznych – mówi  Sebastian Walerysiak, prezes   i pozwalają nam być nie tylko wzorem do naśladowaViessmann Sp. z o.o. – Wyrazem tego jest promowanie i mo- nia dla innych przedsiębiorstw, ale również firmą, z którą
tywowanie samych Pracowników do zgłaszania ulepszeń chce się pozostać na lata – dodał Sebastian Walerysiak,
w miejscu pracy. Dzięki wsparciu inicjatyw pracowniczych, Prezes  Viessmann Sp. z o.o.

Dzisiaj nikogo nie trzeba przekonywać, że opakowanie ma znaczenie. Nie chodzi już tylko o jego
podstawowe funkcje, jak ochrona towarów, funkcje
informacyjne czy promocyjne.  
Wielkość, funkcjonalność, jakość, estetyka i bezpieczeństwo to kluczowe czynniki determinujące
użytkowość opakowania e-commerce. Konsumenci
oczekują opakowania, które łatwo się otwiera, a w razie
konieczności daje możliwość ponownego zamknięcia.
Nowoczesne i dobrze zaprojektowane opakowanie
pozwala na dostosowanie wielkości pudełka do gabarytów różnych przedmiotów w jego wnętrzu. Pozwala  
na optymalizację wielkości paczki.
Wykorzystanie najnowszych technologii, wiedzy
oraz doświadczenia naszego ambitnego zespołu
sprawiają, że zmierzamy w kierunku, który jeszcze
niedawno wydawał się niemożliwy. Ciągłe doskonalenie i odpowiadanie na potrzeby klientów nie byłyby
możliwe bez zaangażowania i wkładu każdej osoby
pracującej w firmie.
Rynek i trendy w branży e-commerce zmieniają
się bardzo dynamicznie wraz z upodobaniami konsumentów. Odważnie szukamy nowych rozwiązań
i udogodnień dla tzw. end-usera. Pamiętamy oczywiście
o fundamentalnych dzisiaj aspektach, jak świadomość
ekologiczna, wygoda konsumentów i natychmiastowa realizacja zamówienia. Droga, która prowadzi do
doskonałości operacyjnej nigdy się nie skończy i to
jest właśnie fantastyczne. Sytuacja, kiedy firma może
o sobie powiedzieć, że jest doskonała - nie istnieje.
Konsumenci nieustannie zmieniają swoje upodobania, a rynki mierzą się z nowymi wyzwaniami. Tegoroczna sytuacja jest tego dowodem. E-commerce

w dobie pandemii odnotowuje olbrzymie wzrosty.
Branże, dla których sprzedaż on-line stanowiła dotychczas margines przychodu, zmieniają swoje kanały
dystrybucji, zwiększając tym samym zapotrzebowanie
na opakowania kartonowe.
Indywidualizacja to wyzwanie, a zarazem sposób na
wyróżnienie się z tłumu. Każdy klient to inny pomysł
na opakowanie. Naszym zadaniem jest odpowiadanie  
na potrzeby każdego klienta i pomoc w rozwiązywaniu
problemów. Nasze doświadczenie oraz technologia dają
szansę na nowoczesne podejście w zakresie spersonalizowanego e-commerce. Unboxing experience nabiera
nowego znaczenia. Pomysłów są tysiące.
Nowoczesny park maszynowy daje możliwość
kreowania opakowań zgodnie z pomysłem i potrzebą naszych partnerów biznesowych. Oferujemy zadruk z jednej lub z dwóch stron opakowania, szeroki
wachlarz uszlachetnień, różnorodność w zakresie
konstrukcji opakowania z wieloma udogodnieniami
jak np. tasiemka do otwierania oraz pasek klejowy
zabezpieczony taśmą papierową służący do szybkiego
i pewnego zamknięcia opakowania. To właśnie  dodatkowe elementy podkreślają przeznaczenie i funkcjonalność dedykowaną do e-handlu.
Idąc śladem eko, obok opakowań e-commerce,
wprowadziliśmy do sprzedaży także ekologiczne kosze
z tektury lub domki dla dzieci jako alternatywę dla
plastikowych zabawek. Jesteśmy przekonani, że to
jest właśnie kierunek, od którego nie ma odwrotu.

CEWE – lider w branży
Jesteśmy dumni,
fotograficznej Pracodawcą Roku że mamy takich pracowników
CEWE sp. z o.o. należy do największego samodzielnego
koncernu fotograficznego w Europie CEWE Stiftung & Co.
KGaA.  Jest obecne w 24 krajach, gdzie zatrudnia się ok.
3200 pracowników. W Polsce CEWE działa od 1992 roku
zatrudniając 331 osób. Oferują szeroką gamę unikalnych
fotoproduktów i fotoprezentów, a flagowym produktem
jest oczywiście CEWE FOTOKSIĄŻKA, która jest numerem
1 w swojej kategorii w całej Europie. Wynika to między
innymi z faktu, iż zaufało im już 70 milionów klientów.
W samej Polsce CEWE posiada ponad 40 salonów CEWE
FOTOJOKER ze sprzętem oraz usługami fotograficznymi,
z flagowym salonem w Westfield Arkadia w Warszawie.  
CEWE ma swoją główną siedzibę w Kędzierzynie-Koźlu,
gdzie w laboratorium codziennie produkowanych jest
setki tysięcy CEWE Fotoproduktów zarówno na rynek
lokalny, jak i zagraniczny. Będąc liderem na rynku, firma
nieustannie się rozwija. W ostatnim roku zwiększyła
powierzchnię produkcyjną dobudowując halę o powierzchni 3 tys. m2. Zainwestowano w nowoczesny sprzęt,
zapewniający pracownikom większy komfort pracy oraz
pozwalający na zwiększenie produkcji i zatrudnienia.
Co więcej, CEWE w Polsce, jako jedyne w koncernie
europejskim, produkuje Fotoobrazy na drewnie, CEWE
FOTOKSIĄŻKĘ Kids oraz ceramikę.
CEWE przykłada także dużą wagę do relacji z pracownikami. Oni sami w ankietach podkreślają rodzinną,
przyjazną atmosferę oraz dobre warunki pracy w firmie.
Oprócz szkoleń, pracownikom oferowane są także do-

datkowe ubezpieczenia, pakiety zdrowotne i medyczne,
program PPE oraz dofinansowanie nauki języków obcych
i posiłków. Wynikiem tych starań jest nagroda ponowne
wyróżnienie Solidnym Pracodawcą 2020 oraz Solidnym
Pracodawcą branży fotograficznej 2020. Jest to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane najlepszym markom
i pracodawcom w Polsce. Nagroda ta ma szczególne
znaczenie w roku 2020, ze względu na COVID-19. Mimo
pandemii CEWE pozostaje prężnie działającą i silną firmą.
Jednocześnie dbając o bezpieczne warunki pracy w tym
trudnym okresie.
Firma doceniana jest zarówno za swoje produkty,
jak i za kulturę i organizację pracy, którą pielęgnuje na
co dzień. Efektem tego są liczne wyróżnienia i nagrody.
W tym roku CEWE otrzymało już po raz czwarty nagrodę
TIPA World Awards, przyznawaną przez globalnych,
niezależnych ekspertów w branży fotograficznej. Tym
razem doceniona została CEWE FOTOKSIĄŻKA z okładką
lnianą i z ekoskóry. Po raz kolejny CEWE zostało docenione w badaniu Superbrands - największym w Polsce
konsumenckim badaniu siły i wizerunku marki. Czwarty
rok z rzędu fotoprodukty CEWE zostały także wyróżnione Godłem Konsumenckiego Lidera Jakości.
Istotny dla firmy jest zrównoważony rozwój, dlatego produkty wykonywane są w sposób przyjazny
dla środowiska, neutralny dla klimatu i posiadają
certyfikat FSC.  Od wielu lat CEWE prowadzi szereg
działań w obszarze CSR.

Rok temu świętowaliśmy odbiór nagrody Solidny Pracodawca
Roku. To był 4 rok z rzędu, kiedy to CEVA mogła szczycić się tym
tytułem. Wtedy nikt, nawet ktoś, kto ma bardzo bogatą wyobraźnię,
nie wymyśliłby, że rok 2020 tak bardzo zmieni nasze podejście do
życia zawodowego i prywatnego. Teraz śmiało mogę powiedzieć, że
w CEVA słowo „solidny” nabrało jeszcze większego znaczenia.
W czasach COVID-19 pracownik i pracodawca –
każdy z nas musiał stawić czoła nowym wyzwaniom.
Tym większa odpowiedzialność spoczęła na dziale
HR i BHP, ale przede wszystkim na Zarządzie. Naszym
wspólnym celem było znaleźć odpowiedź co zrobić,
by nasi pracownicy byli bezpieczni.
Nowa rzeczywistość sprawiła, że w bardzo krótkim okresie wdrożyliśmy szereg dodatkowych procedur bezpieczeństwa mając na uwadze zdrowie
naszych pracowników i ich rodzin, współpracowników, podwykonawców oraz naszych klientów,
zachowując przy tym ciągłość obsługi procesów
operacyjnych. W branży logistycznej jest to trudne,
bo większość naszych pracowników pracuje w magazynach i nie ma możliwości wysłać ich na pracę
w systemie zdalnym. To dzięki naszym pracownikom
i ich zaangażowaniu udaje nam się sprostać temu
wyzwaniu. Jesteśmy dumni, że mamy takich pracowników i wspólnie możemy wpływać na sukces
naszej firmy. Jestem pewna, że pod tym zdaniem bez
zawahania podpisze się każdy kierownik w CEVA.
W naszych magazynach zostały opracowane
dodatkowe ścieżki komunikacyjne, aby pracownicy
w jak najmniejszym stopniu się spotykali, np. przy
wejściu, czy wyjściu z pracy. Wprowadziliśmy cykliczne telekonferencje, na których analizowane są
niestandardowe sytuacje, omawiane stopnie ryzyka,
zagrożeń i sposobów im zapobiegania. W miejscach
ogólnodostępnych rozwieszone zostały plakaty
z informacjami, jak dodatkowo dbać o siebie i swoich
współpracowników. Zakupiliśmy środki dezynfekujące, środki ochronne, termometry, maseczki, przyłbice. Opracowaliśmy grafiki pracy zdalnej, system
zastępstw. Przenieśliśmy spotkania biznesowe do
sieci, wstrzymaliśmy podróże służbowe. Jednakże
to tylko przykłady akcji, które wdrożyliśmy w firmie
w tak krótkim czasie.

„Być solidnym” w CEVA to, oprócz zapewnienia
bezpieczeństwa dla naszych pracowników, również
solidne podejście do ich rozwoju. W czasach covid
nie odpuściliśmy programów szkoleniowych.  Po
prostu zmieniliśmy formę prowadzenia szkoleń ze
stacjonarnych na zajęcia on-line. W bardzo krótkim
okresie powstał innowacyjny program rozwojowy,
który wspiera budowę kluczowych kompetencji
przy użyciu najnowszych technologii. Zamiast
uczestnictwa w typowym szkoleniu pracownik
wkracza w świat pełen gier i wyzwań deweloperskich, a za pomocą interaktywnych narzędzi może
wymieniać się doświadczeniami ze współpracownikami.
Miarą sukcesu HR i dobrze określonej polityki
HR jest rekomendacja firmy CEVA przez naszych
pracowników jako miejsca pracy dla ich znajomych i rodziny. Możemy się pochwalić, że liczba
rekomendacji z roku na rok jest coraz wyższa.
Z ogromną satysfakcją mogę powiedzieć, że
CEVA to solidny pracodawca na dobre i na złe
czasy, a moje przekonanie wynika z tego, że CEVA
to nasi pracownicy, a nasi pracownicy to serce, bez
którego bicia nie byłoby naszej firmy.
Anna Feliksiak,
Dyrektor Personalny CEVA Poland

Czujesz się solidnym pracodawcą? Uważasz, że firma, w której pracujesz zasługuje na ten prestiżowy tytuł?
Zgłoś się do nas!
Tina Dej, Dyrektor Programu Solidny Pracodawca Roku
tel. (32) 413-07-31, kom. 736-343-470
e-mail: t.dej@solidnypracodawca.pl
www.solidnypracodawca.pl

Jesteśmy dumni, że mamy takich
pracowników
Rok temu świętowaliśmy odbiór nagrody SOLIDNY
PRACODAWCA ROKU. To był 4 rok z rzędu, kiedy to CEVA
mogła szczycić się tym tytułem. Wtedy nikt, nawet ktoś, kto
ma bardzo bogatą wyobraźnię, nie wymyśliłby, że rok 2020
tak bardzo zmieni nasze podejście do życia zawodowego
i prywatnego. Obecny rok, to rok, w którym śmiało mogę
powiedzieć, że w CEVA słowo „SOLIDNY” nabrało jeszcze
większego znaczenia.
W czasach „COVID 19” pracownik i pracodawca – każdy z nas musiał stawić czoła wyzwaniom,
których nie opisano wcześniej w książkach. Tym
większa odpowiedzialność spoczęła na dziale HR
i BHP, ale przede wszystkim na Zarządzie. Naszym
wspólnym celem było znaleźć odpowiedź co zrobić,
by nasi pracownicy byli bezpieczni. Jak pogodzić
byt ekonomiczny pracodawcy i ochronę tego, co
jest dla wszystkich najcenniejsze – zdrowie i życie?
Nowa rzeczywistość sprawiła, że w bardzo krótkim
okresie wdrożyliśmy szereg dodatkowych procedur bezpieczeństwa mając na uwadze zdrowie
naszych pracowników i ich rodzin, współpracowników, podwykonawców oraz naszych klientów,
zachowując przy tym ciągłość obsługi procesów
operacyjnych. W branży logistycznej było to trudne, bo większość naszych pracowników pracuje
w magazynach i nie było możliwości wysłać ich
na pracę w systemie zdalnym. To dzięki naszym
pracownikom i ich zaangażowaniu, udaje nam
się sprostać temu wyzwaniu. Jesteśmy dumni, że
mamy takich pracowników i wspólnie możemy
wpływać na sukces naszej firmy. Jestem pewna,
że pod tym zdaniem bez zawahania podpisze się
każdy kierownik w CEVA.  
W naszych magazynach zostały opracowane
dodatkowe ścieżki komunikacyjne aby pracownicy w jak najmniejszym stopniu się spotykali,
np. przy wejściu, czy wyjściu z pracy. Przy wejściu mierzymy temperaturę. Wprowadziliśmy
cykliczne telekonferencje, na których analizowane
są niestandardowe sytuacje, omawiane stopnie

ryzyka i zagrożeń oraz sposobów ich zapobiegania.
W miejscach ogólnodostępnych rozwieszone zostały plakaty z informacjami, jak dodatkowo dbać
o siebie i swoich współpracowników. Zakupiliśmy
środki dezynfekujące, środki ochronne, termometry, maseczki, przyłbice. Opracowaliśmy grafiki
pracy zdalnej, system zastępstw. Przenieśliśmy
spotkania biznesowe do sieci, wstrzymaliśmy
podróże służbowe. Jednakże to tylko przykłady
akcji, które wdrożyliśmy w firmie w tak krótkim
czasie.
Niestety tak jak w całej Polsce, również wśród
naszej załogi, pojawiają się zachorowania. Jednakże
na tak dużą firmę, przyznaję, że skala na chwilę obecną nie jest aż tak duża. Wierzę, że dzięki
wprowadzonym rozwiązaniom, uda nam się nie
rozprzestrzeniać wirusa.
„Być solidnym” w CEVA to oprócz zapewnienia
bezpieczeństwa dla naszych pracowników, również
solidne podejście do ich rozwoju. W czasach „covid”
nie odpuściliśmy programów szkoleniowych.  Po
prostu zmieniliśmy formę prowadzenia szkoleń ze
stacjonarnych na zajęcia on-line. W bardzo krótkim
okresie powstał innowacyjny program rozwojowy,
który wspiera budowę kluczowych kompetencji
przy użyciu najnowszych technologii. Zamiast
uczestnictwa w typowym „szkoleniu” pracownik
wkracza w świat pełen gier i wyzwań, a za pomocą
interaktywnych narzędzi, może wymieniać się
doświadczeniami ze współpracownikami.
Podczas tej ekscytującej podróży uczestnik
przejdzie przez 4 wymiary rozwoju osobistego.

Dowie się jak planować i skutecznie wdrażać swoje
działania, jak dostosowywać się do nieoczekiwanych wydarzeń lub zapobiegać konfliktom oraz
jak współpracować, aby osiągnąć wspólny sukces
i satysfakcję klientów przy zwiększonym komforcie
pracy.
Za każdym sukcesem firmy stoją pracownicy,
a miarą sukcesu w CEVA jest zaangażowanie w pracę, które co roku badamy w specjalnie przygotowanej ankiecie. Chociaż w tym roku przeprowadzenie
ankiety wiele osób uważało za ryzykowane ze
względu na „covidowy nastrój”, postanowiliśmy
mimo wszystko ją wykonać. Partycypacja była
na poziomie powyżej 80%, a naszymi mocnymi
obszarami pozostały niezmiennie do roku poprzedniego: zaufanie do kierowników, komunikacja
i informacja zwrotna. Mamy też solidny materiał do
dalszego doskonalenia. Jako Dyrektor HR, dziękuję

wszystkim pracownikom za każdą informację,
dzięki której razem z zespołem HR i kierownikami
będziemy mogli tworzyć jeszcze lepsze miejsce
pracy. Wspierając się opinią naszych pracowników
możemy wspólnie formułować i wdrażać politykę personalną.
Miarą sukcesu HR i dobrze określonej polityki
HR jest rekomendacja firmy CEVA przez naszych
pracowników jako miejsca pracy dla ich znajomych i rodziny. Możemy się pochwalić, że liczba
rekomendacji z roku na rok jest coraz wyższa.
Z ogromną satysfakcją mogę powiedzieć, że CEVA
to SOLIDNY PRACODAWCA na dobre i na złe czasy,
a moje przekonanie wynika z tego, że CEVA to
nasi pracownicy, a nasi pracownicy to serce, bez
którego bicia nie byłoby naszej firmy.
Anna Feliksiak,
Dyrektor Personalny CEVA Poland

Prestiżowe wyróżnienie HR

Projekt Solidny Pracodawca Roku wyłania i promuje podmioty gospodarcze cechujące się wzorcową polityką personalną,
która przekłada się na wysoką jakość produktów i usług. Spośród tysięcy podmiotów gospodarczych działających na terenie
całego kraju selekcjonowane są te przedsiębiorstwa, które mogą zawalczyć o tytuł Solidnego Pracodawcy Roku i znaleźć
się w elitarnym gronie laureatów.
Co wyróżnia projekt spośród innych?
Organizatorem programuSolidny Pracodawca Roku jest redakcja „Stron Rynku” oraz
„Rzecz o Biznesie”. W związku ze specyfiką
pracy zespołu podstawą wstępnej weryfikacji
przedsiębiorstw są standardowe działania
dziennikarskie (m.in. zbieranie informacji
poprzez kontakt z instytucjami takimi jak
powiatowe urzędy pracy, urzędy miast czy
Państwowa Inspekcja Pracy). Wysoce cenione jest wsparcie, jakiego udzielają patroni
projektu – SAZ, Business Centre Club oraz
Stowarzyszenie Pracodawców RP. Wyróżnieniem dla firm jest już sama nominacja, gdyż
w dużej mierze jest ona wynikiem pozytywnych rekomendacji oraz opinii zaczerpniętych
w lokalnym środowisku przedsiębiorstw.
Zdobycie tytułu to nie tylko prestiżowe
wyróżnienie, ale również możliwość zaprezentowania się na łamach ogólnopolskich mediów.
Zwieńczeniem każdej z edycji projektu jest
ogólnopolska gala, na którą zaproszeni zostają
wszyscy laureaci tytułu. Podczas uroczystości
wyróżnione firmy otrzymują tablice pamiątkowe potwierdzające słuszność dotychczasowych działań z zakresu polityki personalnej.
Wydarzenie jest również wspaniałą okazją
do wymiany doświadczeń i pomysłów z obszaru HR.
Zapraszamy na stronę internetową, gdzie
mogą się Państwo zapoznać z wypowiedziami
laureatów na temat projektu, które są wizytówką tego przedsięwzięcia.

Innowacyjne produkty firmy Aronpharma
zdobywają uznanie konsumentów
Linia produktóe OxiPAC to suplementy diety istotnie poprawiające jakość i komfort
życia. Dzięki wszechstronnemu działaniu i wysokiej jakości składnikom zostały
docenione przez konsumentów uzyskując nagrodę – Laur Klienta Odkrycie Roku 2020.
Lepiej zapobiegać niż leczyć
Styl życia ma ogromny wpływ na kondycję i potencjał regeneracyjny organizmu. Odpowiednia ilość
snu, umiejętność radzenia sobie ze stresem, aktywność
fizyczna i zbilansowana dieta warunkują prawidłowe
reakcje obronne organizmu i wspierają go w walce
z infekcjami. Szybkie tempo życia, chroniczny stres,
przetworzona żywność, używki oraz zanieczyszczenie
środowiska prowadzą do zaburzeń prawidłowego
przebiegu procesów życiowych, stresu oksydacyjnego,
a w konsekwencji do licznych chorób. Coraz trudniej jest zadbać o równowagę pomiędzy potrzebami
a dostarczanymi w codziennej diecie składnikami
odżywczymi, aby organizm sprawnie funkcjonował
i radził sobie ze szkodliwym działaniem wolnych
rodników.  Dlatego często musimy wspomagać się
suplementacją, której celem jest zabezpieczenie
przed deficytami wynikającymi z tych dysproporcji.

Aronpharma – młoda firma z dużym
potencjałem

Firma Aronpharma jest przedsięwzięciem, które
powstało w 2018 roku w odpowiedzi na rosnącą potrzebę wprowadzenia na rynek polski i zagraniczny
nowoczesnych rozwiązań wspierających zdrowie,
zwłaszcza osób zmagających się z chorobami metabolicznymi (np. chorobami układu krążenia, cukrzycą)
oraz pacjentów onkologicznych, którzy odczuwają
efekty uboczne stosowania standardowego leczenia, m.in. chemio- i radioterapii. Dzięki partnerstwu
z firmami technologicznymi GreenVit i Bart firma
ma mocne zaplecze produkcyjne i pełną kontrolę
nad jakością kluczowych składników od surowca
roślinnego, poprzez ekstrakcję, do produktu finalnego.
– Celem naszej firmy jest stworzenie jak najlepszych, przebadanych nutraceutyków, suplementów
diety o potwierdzonym klinicznie efekcie – mówi
dr inż. Krzysztof Lemke, współzałożyciel firmy
Aronpharma. – Opracowaliśmy unikatową technologię
obróbki czarnego bzu i aronii, aby wydobyć z nich jak
najbardziej biologicznie aktywną frakcję związków.
Badania nad produktami są istotnym wyróżnikiem
naszej działalności. W dalszym ciągu zamierzamy
powiększać grupę produktów zawierających kompleks
różnych substancji aktywnych obecnych w owocach
aronii, w tym antocyjanów, procyjanidyn, flawonoidów
i kwasów organicznych. Wyróżnienie Laur Klienta
Odkrycie Roku 2020 jest dla nas nie tylko nobilitacją,
ale również dodatkową motywacją do kontynuowania
i rozwijania naszych działań w zakresie tworzenia
unikalnych formuł wspierających zdrowie.

Wykorzystanie natury i polskich
składników
W Polsce jest wiele roślini ziół, których potencjał nie został wykorzystany i doceniony, a które
mają szereg właściwości prozdrowotnych. Właśnie
po ich moc sięga w swoich badaniach i produktach
firma Aronpharma.
– Wierzymy w profilaktykę i właściwe wybory,
które mają realny wpływ na zachowanie zdrowia

i dobrej kondycji fizycznej i umysłowej – mówi
dr inż. Krzysztof Lemke – Badania dowodzą, że skutecznym sposobem radzenia sobie ze stresem oksydacyjnym
są polifenole, antocyjany i flawonoidy, a ich największe
stężenie dostępne jest właśnie w aronii.
Aronia jest bogatym źródłem antyoksydantów,
które mają wszechstronne działanie, m.in. wspierają przetwarzanie i usuwanie z organizmu wolnych
rodników oraz przeciwdziałają stanom zapalnym.
Wykazują również właściwości przeciwwirusowe
oraz pomagają w obniżeniu ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych i w funkcjonowaniu
wzroku. –Wykorzystaliśmy tę wiedzę i stworzyliśmy
podwójnie standaryzowany ekstrakt z owoców aronii
czarnoowocowej, który pomaga utrzymać właściwy
status oksydoredukcyjny w organizmie – wyjaśnia
dr inż. Krzysztof Lemke. – Wykorzystujemy go w naszych suplementach diety. Prozdrowotne właściwości
aronii połączyliśmy z działaniem czarnego bzu tworząc
autorską mieszaninę ekstraktów z owoców jagodowych FENACTIVE™ wystandaryzowanych na wysoką
zawartość polifenoli i antocyjanów.

dzięki zastosowaniu kapsułek dojelitowych oraz
specjalnemu otoczkowaniu bakterii probiotycznych
(mikrokapsułkowaniu) w celu zabezpieczenia ich
żywotności.
OxiPAC® FIBER jest wysoce stabilnym w różnych
środowiskach błonnikiem rozpuszczalnym. Dzięki
ekstrakcji żywicy z akacji otrzymano pozbawiony
zapachu, smaku i koloru produkt o czystym składzie. OxiPAC® FIBER wykazuje silne właściwości
prebiotyczne, przez co stanowi pożywkę dla bakterii
probiotycznych, które odpowiadają za prawidłowe
trawienie i odporność organizmu, regulują pracę jelit
i zapewniają komfort trawienny. Badania wykazują, że
spożywanie rozpuszczalnych błonników ma wpływ na
wzrost wrażliwości komórek na insulinę, obniża popo-

siłkową glikemię i insulinemię. Polecany jest również
osobom, które chcą wspomóc metabolizm, pracę jelit
i dążą do utrzymania prawidłowej wagi albo ze względu
na indywidualne potrzeby dietetyczne maja problemy
z dostarczaniem błonnika w codziennej diecie.
OxiPAC® LIPO-C jest liposomalną formą
witaminy C. Suplement diety powstał dzięki połączeniu
najwyższej jakości surowca i wykorzystaniu najnowszej technologii obróbki tej witaminy opracowanej
w celu przełamania barier absorpcyjnych organizmu.
Zamknięcie cząsteczek w osłonce lipidowej zabezpiecza witaminę C przed utlenianiem oraz zwiększa jej
stabilność i biodostępność. Liposomalna forma umożliwia transport celowany, który zapewnia łatwiejszą
penetrację witaminy C do komórek.

OxiPAC® suplementy diety mające istotny
wpływ na poprawę jakości życia
Produkty OxiPAC® pierwotnie powstały z myślą
o sportowcach, których organizm potrzebuje szczególnej regeneracji i wparcia w czasie intensywnych
treningów. Szybko okazało się, że ich korzystne właściwości doceniają również konsumenci, którzy nie
uprawiają sportu na co dzień. W skład linii wchodzą
OxiPAC® FORTE, OxiPAC® 3BIOTIC, OxiPAC® FIBER
oraz OxiPAC® LIPO-C.
OxiPAC® FORTE to wysokiej klasy suplementy diety, w którego skład wchodzą naturalny silny przeciwutleniacz oraz witaminy. OxiPAC® FORTE wzbogacony
został witaminami z grupy B, które łagodzą napięcie
nerwowe i odpowiadają m.in. za prawidłowe działanie
układu nerwowego oraz sprawność intelektualną.
Ponad to wpływają na regenerację mięśni i włókien
nerwowych. Witamina A jest niezbędna do prawidłowego widzenia oraz przyczynia się do prawidłowego
metabolizmu żelaza. Tak opracowana kompozycja jest
solidnym wsparciem układu metabolicznego i odpornościowego. Dbając o wysoką jakość Aronpharma
prowadzi badania, w tym badania kliniczne, które
maja na celu potwierdzenie efektywności działania
składników aktywnych na regenerację i wydolność
organizmów sportowców.
OxiPAC® 3-BIOTIC, produkt stworzony w celu
kompleksowego oddziaływania na organizm i wsparcia prawidłowego poziomu flory bakteryjnej układu
pokarmowego oraz prawidłowej pracy jelit. Bardzo
wysoka zawartość bakterii probiotycznych (łącznie 2x10^10 AFU) w połączeniu z FENACTIVE™
- autorską mieszaniną ekstraktów z owoców jagodowych oraz prebiotykiem tworzy unikatową na
rynku kompozycję bakterii i związków biologicznie aktywnych, działając wielotorowo na organizm,
m.in. regulując mikrobiom w jelitach, uszczelniając
ściany jelit oraz działając przeciwzapalnie. Istotną
rolę w skuteczności działania OxiPAC® 3-BIOTIC
odgrywa transport celowany, który jest możliwy
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Nasza firma prowadzi szereg projektów badawczych,
które mają doprowadzić do wprowadzenia na rynek
produktów poprawiających jakość życia w aspekcie
zdrowia i kondycji fizycznej oraz umysłowej. Pracujemy
nad stworzeniem produktów wspierających leczenie
osób z cukrzycą przyjmujących metforminę oraz osób
zmagających się ze skutkami ubocznymi leczenia
radio- i chemioterapią w chorobach onkologicznych.
Będąc beneficjentem dotacji unijnych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (program POIR1.1.1.
- szybka ścieżka) oraz Agencji Rozwoju Pomorza,
możemy rozwinąć produkty na najwyższym poziomie,
potwierdzając ich skuteczność działania nie tylko
w badaniach przedklinicznych, ale również przeprowadzając badania kliniczne z udziałem pacjentów.
Na początku 2021 rozpoczynamy kolejny projekt,
który zakłada opracowanie skutecznej terapii natu-

ralnego wzmacniania układu odpornościowego jako
sposobu zapobiegania zakażeniu koronawirusem
SARS-CoV-2 oraz łagodzeniem powikłań związanych z przebiegiem choroby COVID-19. Dodatkowym
ważnym dla nas kierunkiem rozwoju jest wsparcie
organizmów sportowców, szczególnie w procesie
regeneracji powysiłkowej, jak również w zwiększaniu
wydolności podczas intensywnego treningu i zawodów.
Dla tej grupy opracowany został produkt OxiPAC®
FORTE. Zawiera on wysokie stężenie ekstraktu z aronii
AronVit® uzyskanego dzięki wykorzystaniu złożonej
technologii ekstrakcji oraz separacji związków aktywnych na złożu chromatograficznym w celu izolacji
oraz koncentracji frakcji polifenolowej z rośliny. Tę
samą technologię zastosowaliśmy przy stworzeniu formuły FENACTIVE™ obecnej m.in. w syropie
Berroxin® Immuno i OxiPAC® 3-BIOTIC.

