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STRONY RYNKU
	 Konopie	siewne	są	chyba	naj-
starszą	rośliną	uprawną,	pochodzą	
z	Azji	Środkowej,	ale	uprawiane	są	
w	różnych	częściach	świata.	Ślady	
użycia	konopi	w	źródłach	archeolo-
gicznych	pochodzą	sprzed	dziesięciu	
tysiącleci,	a	wzmianki	o	nich	w	tradycji	
zielarskiej	pojawiają	się	w	zapiskach	
sprzed	5000	lat.	W	polskim	zioło-
lecznictwie	polecano	konopie	jako	
środek	przeciwbólowy	i	nasenny,	
zewnętrznie	stosowano	je	na	rany	
i	choroby	skórne.	Wiele	właściwości	
leczniczych	konopie	zawdzięczają	
kannabidoidom,	chętnie	wykorzysty-
wanym	we	współczesnej	medycynie.	W	przeciwieństwie	
jednak	do	konopi	indyjskich,	konopie	siewne	zawierają	
znikome	ilości	psychoaktywnego	związku	THC	-	dlatego	
nie	mają	właściwości	narkotycznych.	Wytwarzają	nato-
miast	CBD,	zmniejszające	efekty	wpływu	THC.	CBD	jest	
dobrze	przyswajane	przez	organizm	i	bezpieczne,	a	stosuje	
się	je	m.in.	ze	względu	na	właściwości	przeciwzapalne,	
przeciwbólowe,	antyalergiczne	i	rozluźniające.	CBD	jest	
również	sprzymierzeńcem	skóry,	działa	przeciwutleniają-
co,	łagodzi	zapalenia	skóry	różnego	pochodzenia,	reguluje	
wydzielanie	sebum,	wspomaga	procesy	regeneracji.	Ten	
wpływ	jest	pomocny	przy	trądziku,	alergiach,	AZS,	egze-
mach.	Kannabidoidy	działają	zgodnie	z	budową	skóry,	
wpływając	na	jej	receptory	-	w	ten	sposób	uśmierzają	
ból	i	zmniejszają	stany	zapalne.
	 Olej	konopny	zawiera	również	bogactwo	odżywczych	
kwasów	tłuszczowych	i	aminokwasów.	Na	rynku	jest	wiele	
dobrej	jakości	produktów	z	wyciągiem	z	konopi	siewnych,	
zawierających	CBD.	Nasza	filozofia	działania	każe	nam	
ustawić	poprzeczkę	znacznie	wyżej.	Użyliśmy	tłoczonego	

Cannabis Clinic – 
regenerująca moc natury!

na	zimno,	niefiltrowanego	oleju	full	
spectrum	z	pączków	konopi.	Dzięki	
tej	metodzie	uzyskiwania	zawiera	całe	
bogactwo,	jakie	oferuje	ta	wspaniała	
roślina.	Pasjonuje	nas	skuteczność	
ziół	stosowanych	w	tradycjach	wie-
lu	kultur,	dlatego	połączyliśmy	CBD	
z	działającymi	synergicznie	roślinami.
	 Zrobiliśmy	coś,	co	wydawało	się	
niemożliwe	–	połączyliśmy	składniki	
roślinne,	od	wieków	znane	ze	swoich	
właściwości	w	tradycjach	zielarskich	
wielu	ludów	i	kontynentów,	powią-
zaliśmy	ich	działanie	z	olejem	full	
spectrum	CBD,	uzyskując	niebywałą	

synergię.	Wszystkie	oleje,	których	użyliśmy,	są	nierafino-
wane	i	tłoczone	na	zimno,	co	pozwoliło	nam	zachować	całe	
dobro,	jakie	w	sobie	kryją.	Pracowaliśmy	nad	doborem	
idealnych	proporcji,	żeby	Twoja	skóra	mogła	poczuć	
ulgę	-	efekty	pokazują,	że	było	warto.	Tak	powstała	nowa	
seria	Organic	Life	-	Cannabis	Clinic	Rescue.
	 Seria	 Rescue	 to	 prawdziwy	 ratunek	 dla	 
skóry	–	wykorzystuje	regenerujące	i	gojące	właściwości	
CBD,	Aloesu	Arborescens	i	niesamowitej	Smoczej	Krwi.	
Wsparte	bogatym	kompleksem	cennych	składników	
roślinnych,	pozwalają	osiągnąć	niesamowite	efekty	w	re-
generacji	skóry.	

Do jakiej skóry stosować kosmetyki Organic 
Life z CBD?
	 Polecamy	je	do	skóry	łuszczącej	się,	pękającej,	odwod-
nionej	i	osłabionej,	tam	gdzie	pojawia	się	świąd,	zaczer-
wienienie,	uszkodzenia,	a	także	do	skór	ze	skłonnością	
do	trądziku	i	stanów	zapalnych.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Ibuprom RR MAX Ibuprofen 400 mg; tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: Ostre bóle o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym: pooperacyjne, mięśniowe, kostne, migrenowe oraz menstruacyjne. Łagodne i umiarkowane bóle o 
różnej etiologii:  głowy, zębów, okolicy lędźwiowo-krzyżowej, nerwobóle, bóle stawów. Gorączka (w przebiegu przeziębienia i grypy). Przeciwwskazania: produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen 
lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci 
kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej; z czynną lub w wywiadzie chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ; ze skazą krwotoczną; z ciężką 
niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); w III trymestrze ciąży; przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone 
ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.
APAP Paracetamolum 500 mg; tabletki powlekane. Wskazania do stosowania: Bóle o różnej etiologii: głowy (w tym napięciowe bóle głowy), menstruacyjne, zębów, mięśni, kostno-stawowe, gardła, nerwobóle oraz gorączka, np. w 
przeziębieniu i grypie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.  Ciężka niewydolność wątroby lub nerek.  Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy 
methemoglobinowej.  Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia, Sp. z o.o.

* APAP oraz Ibuprom zdobywcy wyróżnienia w plebiscycie Laur Konsumenta 2021 w kategorii Leki przeciwbólowe

ODKRYWAMY DLA WAS
ZGŁOŚ SWOJE ODKRYCIE ROKU NA INFO@RZECZOBIZNESIE.EU



	 Firma	zaczęła	swą	działalność	w	czerwcu	1978	r.	od	
produkcji	szpachlówki.	Jej	założycielami	są	dwaj	panowie:	
Piotr	Nowakowski	i	Piotr	Olewiński.	Mimo	trudnych	wa-
runków	gospodarczych	i	politycznych	firma	cały	czas	się	
rozwijała,	czego	dowodem	było	zatrudnianie	całych	rodzin	
dziś	już	nawet	w	kolejnych	pokoleniach.	Z	rozmów	z	tymi	
pracownikami	wynika,	że	magnesem	przyciągającym	ich	
do	naszej	firmy,	oprócz	dobrego	wynagrodzenia,	była	
kształtowana	od	początku	rodzinna	kultura	organizacji.	
Wspólna	praca,	wspólne	posiłki,	spotkania	po	pracy	i	co	
najważniejsze,	wspieranie	się	nawzajem	w	trudnych	
chwilach	–	to	były	wartości,	na	których	panowie	prezesi	
budowali	fundamenty	firmy.	
	 Na	tej	rodzinności	zbudowana	jest	nasza	kultura	orga-
nizacyjna	oraz	polityka	personalna.	Stanowi	ona	istotną	
podstawę	strategii	naszego	rozwoju.	Ludzie	to	najcen-
niejszy	kapitał	naszej	firmy.	Staramy	się	być	pracodawcą	
na	dobre	i	złe	czasy,	na	momenty	hossy	i	kryzysu.	Bez-
pieczeństwo	zatrudnienia	to	atrybut	marki	pracodawcy,	
który	z	pewnością	nas	wyróżnia.	Od	początku	zatrudnienia	
zachęcamy	do	długofalowej	współpracy	i	doceniamy	
pracowników,	którzy	chcą	się	rozwijać	w	naszej	organi-
zacji.	Mogą	oni	liczyć	na	dofinansowanie	różnych	form	
kształcenia.	Staramy	się	proponować	różnorodny	wachlarz	
świadczeń	pozapłacowych,	rozwojowych,	wspierających.	

#międzynamijestchemia

Szczycimy	się	niską	fluktuacją	kadr,	czego	dowodem	
jest	wynoszący	prawie	10	lat	średni	staż	zatrudnienia	
w	naszej	firmie!
	 Stawiamy	na	dobrą	komunikację	wewnętrzną!	
Dokładamy	wszelkich	starań,	aby	nasza	społeczność	
była	dobrze	poinformowana.	Dzięki	niej	niwelujemy	
niepewność,	budujemy	zaufanie	i	zaangażowanie.	Po-
siadamy	nie	tylko	newsletter	pracowniczy,	ale	również	
wewnętrzną	platformę	komunikacyjną	iN,	na	której	
dostępne	są	wszystkie	ważne	i	przydatne	pracownikom	
informacje	oraz	webinary	rozwojowe	z	różnych	obszarów.	
Utworzyliśmy	również	facebookową	grupę	iN	NOVOL,	do	
której	może	dołączyć	każdy	pracownik.	Tutaj	już	mniej	
formalnie	poznajemy	się,	dzielimy	doświadczeniami,	
pasjami	i	wspólnie	angażujemy	się	w	różne	akcje.	Dbamy	
również	o	to,	aby	nasi	pracownicy	byli	na	bieżąco	dobrze	
poinformowani	o	tym,	co	się	dzieje	w	firmie.	W	każdy	
piątek	otrzymują	komunikat	mailowy	„przed	weekendem”	
zbierający	najważniejsze	informacje	z	całego	tygodnia.	
	 Wsparcie	innowacyjności	i	szkoleń,	zwłaszcza	w	pan-
demicznym	okresie,	stało	się	istotnym	elementem	naszych	
działań	jako	zespołu	Human	Resources.	Zbudowałyśmy	
ofertę	nie	tylko	szkoleń	branżowych,	rozwijających	kom-
petencje	zawodowe	pracowników,	ale	zaproponowaliśmy	
również	webinaria	z	radzenia	sobie	ze	stresem,	budowania	
odporności	psychicznej,	jogi,	ćwiczeń	wspierających	zdro-
wie	naszych	kręgosłupów	oraz	kampanię	informacyjną	na	
temat	szczepień.	Na	platformie	iN	stworzyłyśmy	„Strefę	
Rozwoju”,	która	została	bardzo	dobrze	przyjęta.	
	 Zintegrowany,	dobrze	poinformowany	i	zaangażowany	
zespół	to	klucz	do	sukcesu.	Wychodzimy	z	założenia,	
że	to	pracownicy	są	najlepszymi	ambasadorami	marki	
pracodawcy.	Sprawna	komunikacja	i	poczucie	bezpieczeń-
stwa,	ciągły	rozwój	i	otwartość	na	zmiany	sprawiają,	że	
dla	nas	firma	to	coś	więcej	niż	miejsce	pracy.	To	magnez,	
który	przyciąga	nowych	pracowników,	dzięki	któremu	
jesteśmy	polecani	jako	pracodawca	osobom	z	rodziny,	
bliskim,	znajomym.	Naszym	celem	jest	zapewnienie	takich	
warunków	i	atmosfery	pracy,	która	będzie	z	jednej	strony	
sprzyjała	osiąganiu	dobrych	wyników	przy	równoczesnym	
poczuciu,	że	warto	być	w	naszym	zespole.	

Między nami jest chemia, pod tym hasłem firma NOVOL Sp. z o.o. osiągnęła sukces 
w działaniach mających na celu adaptację do sytuacji epidemiologicznej. Zarząd 
firmy wraz z pracownikami wspólnymi siłami udowodnił, że kluczem do znamienitych 
osiągnięć jest solidarne działanie na rzecz wspólnego dobra, czego efektem jest 
pozycja lidera na rynku materiałów dla lakiernictwa. Temu sloganowi, jak również 
wszystkim pracownikom zarząd firmy dedykuje zdobyty tytuł: Solidny Pracodawca Roku 
2021. O tworzeniu oraz prowadzeniu organizacji, w której pracownicy to największy 
kapitał opowiedzą Anna Dolata – Dyrektor Personalny, Joanna Klus – Z-ca Dyrektora 
Personalnego, Karolina Gawęda – Recruitment & Employer Branding Manager. 

Etykieta FSC® zamieszczona na tym folderze gwarantuje odpowiedzialne korzystanie ze światowych zasobów leśnych.

Dobry efekt
w rozsądnej 
cenie

	 Oferta	w	segmencie	kosmetycznym	jest	bardzo	szero-
ka.	Czym	kierować	się	podejmując	decyzje,	skoro	każdy	
z	produktów	wg	producenta	jest	najlepszy?	Po	pierwsze,	
należy	zdać	sobie	sprawę,	że	to,	co	mówi	producent	jest	
przede	wszystkim	reklamą.	Dlatego	w	poszukiwaniu	opinii	
warto	zapoznać	się	z	ocenami	konsumentek.	A	tych	jest	
wiele	zarówno	w	sieci,	jak	i	poza	nią.	
	 Jest	wiele	portali	internetowych,	na	których	można	
przeczytać	recenzje	produktów,	na	wielu	z	nich	można	
dodać	swoją.	Tworzona	w	ten	sposób	baza	jest	dosko-
nałym	kompendium	wiedzy.	Należy	jednak	zachować	
ostrożność,	ponieważ	producenci	także	dodają	tam	re-
cenzje,	co	zaburza	rzetelny	obraz	produktu.	Kolejnym	
źródłem	opinii	w	sieci	są	wpisy	blogerek.	Ich	zadaniem	
jest	testowanie	produktu.	Dostają	za	to	wynagrodzenie.	
Czy	taka	opinia	będzie	obiektywna?
	 A	co	poza	siecią?	„	Analogową”	formą	rekomendacji	są	
nagrody,	jakie	otrzymuje	dany	kosmetyk.	Warto	zwrócić	
na	nie	uwagę,	ponieważ	producenci	umieszczają	je	na	
opakowaniach	swoich	produktów	oraz	w	ich	reklamach.	
Dla	konsumentów	stanowią	one	doskonałą	wskazówkę.	
Jedną	z	takich	nagród	jest	Laur	Konsumenta.	To	jedna	
z	ciekawszych	form	rekomendacji,	ponieważ	jest	plebi-
scytem	popularności,	w	którym	to	sami	klienci	głosują	
na	ulubione	marki.

Jako konsumenci często stajemy 
przed dylematem, czy wybrać droższy 
produkt, czy zdecydować się na tańszy 
– często gorszej jakości. Co może 
pomóc z dokonaniu wyboru?



	 Najpierw	o	tym,	jak	zdobyć	pracę	w	EPP.	Firma	re-
krutuje	na	trzy	sposoby:	poprzez	program	poleceń,	za	
pośrednictwem	portali	rekrutacyjnych	lub	działań	he-
adhunterskich.	Starając	się	o	stanowisko	administracyjne	
należy	się	spodziewać	m.in.	testu	ze	znajomości	excela	
i	języka	angielskiego.	Na	kandydatów,	którzy	pomyślnie	
przejdą	proces	rekrutacyjny,	czeka	stabilna	praca	w	świa-
domej	społecznie	i	dającej	możliwości	rozwoju	firmie.	

Dla ambitnych i zdolnych

	 Jak	każde	poważne	przedsiębiorstwo,	które	dba	
o	rozwój	swoich	pracowników,	EPP	organizuje	szereg	
szkoleń	wewnętrznych	i	zewnętrznych	–	zarówno	tych	
specjalistycznych	(np.	prawo	
budowlane,	informatyczne),	
jak	 i	miękkich	 (negocjacje	
czy	zarządzanie	czasem).	Dla	
menedżerów	przygotowano	
cykl	szkoleń	Grow	with	EPP	
stworzony	z	myślą	o	budowa-
niu	kultury	menedżerskiej.	W	tym	roku	uruchamiana	
jest	trzecia	edycja	programu.	Członkowie	firmowej	
wspólnoty	mogą	brać	udział	w	konferencjach	branżo-
wych,	dzięki	czemu	poszerzają	swoją	wiedzę	na	temat	
całego	rynku.	Pracownicy	z	potencjałem	mogą	liczyć	
na	dofinansowanie	studiów	i	egzaminów.
Dla	dedykowanych	pracowników	firma	organizuje	
coachingi	oraz	mentoringi,	wychodząc	tym	samym	
naprzeciw	panującym	na	świecie	dobrym	trendom.	
Jeden	z	aspektów	mentoringu	dedykowany	jest	kobie-
tom	w	ramach	programu	„Top	Woman	in	Real	Estate”,	
natomiast	drugi	przeznaczony	jest	dla	pracowników	
HR	–	w	ramach	Polskiego	Stowarzyszenia	Zarządzania	
Kadrami.	
	 W	EPP	nie	zapomina	się	o	work	life	balance	
–	w	ramach	programu	stay	safe	be	fit	with	EPP	–	
pracownicy	zapraszani	są	do	cyklicznych	działań	
rozwojowych	oraz	sportowych.
	 Trudno	wyobrazić	sobie	wydajną	i	entuzjastyczną	
pracę	bez	odpowiedniej	motywacji	–	nie	tylko	finan-
sowej,	ale	również	wynikającej	z	dobrego	zaplecza	
socjalnego.	Pracownicy	EPP	otrzymują	zatem	m.in.	
premie	uznaniowe	(w	zależności	od	obszarów	–	
kwartalne,	półroczne,	roczne),	opiekę	medyczną,	
dofinansowanie	kart	sportowych,	bonusy	świąteczne,	

EPP – tutaj się dobrze pracuje!

dodatkowe	dni	urlopu,	paczki	dla	dzieci,	konkursy	
wewnątrzfirmowe,	budujące	integrację	całej	firmy	
czy		spotkania	integracyjne.	W	firmie	uruchomiono	
również	platformę	kafeteryjną	dofinansowywaną	
określoną	kwotą	co	miesiąc.	Na	pracowników	każ-
dego	dnia	czekają	świeże	owoce	w	biurze.
	 Przed	wybuchem	pandemii	firma	realizowała	wie-
le	niewirtualnych	form	integracji	załogi.	Odbywały	
się	imprezy	okolicznościowe	i	spotkania	firmowe.	
Pracownicy	brali	udział	w	zawodach	branżowych,	
takich	jak	m.in.	turniej	siatkówki,	runmageddon	
itp.	W	trakcie	pandemii	organizowane	są	konkursy	
online,	spotkania	cykliczne	całej	firmy	online,	miko-
łajki	dla	dzieci	online,	konkursy	na	najlepszą	wigilię	

online,	itp.		

Dla młodych rodziców  
i świeżych dziadków
	 Na	zatrudnienie	w	EPP	mogą	
liczyć	zarówno	osoby	z	niepeł-

nosprawnościami,	jak	i	kandydaci	z	wieku	50+	oraz	
młode	matki.	Dla	tych	ostatnich	(a	także	dla	mło-
dych	ojców)	przewidziane	są	dodatkowe,	płatne	dni	
urlopu	(5	dni)	oraz	miesiąc	(młode	matki)	lub	dwa	
tygodnie	(ojcowie)	dodatkowego	wolnego.	Babcie	
oraz	dziadkowie	mogą	liczyć	na	dodatkowe	dniu	
urlopu	z	okazji	urodzenia	się	wnuka	(2,5	dnia).	 

Odpowiedzialność społeczna 

	 EPP	prowadzi	wiele	kampanii	społecznych.	Jedną	
z	nich	są	„Godziny	ciszy”	dla	osób	ze	spektrum	autyzmu	
oraz	wszystkich,	którzy	potrzebują	lub	lubią	robić	zakupy	
w	spokojnej	atmosferze.	Raz	w	tygodniu	w	określonych	
godzinach	na	terenie	należących	do	firmy	centrów	
ściszana	jest	muzyka	i	przygaszane	światła,	aby	osoby	
wrażliwsze	na	bodźce	mogły	czuć	się	komfortowo.	Co	
więcej,	EPP	wspiera	każdego	roku	kampanię	Fundacji	
Synapsis	„Świecimy	na	niebiesko!”	przyłączając	się	do	
promowania	świadomości	na	temat	autyzmu.
	 Centra	handlowe	należące	do	spółki	to	miejsca	
przyjazne	zwierzętom.	Mogą	one	towarzyszyć	swoim	
opiekunom	w	zakupach.	Wewnątrz	czeka	na	nie	zawsze	
miska	z	wodą,	a	czasami	nawet	legowisko,	czy	kurtyna	
wodna	podczas	upałów.

Troska o rozwój pracowników, świadomość ekologiczna i odpowiedzialność 
społeczna w dobie pandemii to tylko trzy z wielu innych ważnych cech firmy 
EPP – największego w Polsce właściciela centrów handlowych pod względem 
posiadanej powierzchni najmu brutto (GLA). Jak pracuje się w EPP?

	 Opel	to	nie	tylko	piękne	i	solidne	samochody,	ale	
również	długie	lata	tradycji,	innowacji	i	troski	o	pra-
cownika.	Odpowiedzialność	za	zatrudniane	osoby	to	
jedna	z	cech	wyróżniających	tego	dużego	pracodawcę.	
Zarząd	firmy	podkreśla,	że	zależy	mu	na	możliwie	naj-
większej	pewności,	że	członkowie	jego	załogi	będą	mieć	
zapewnione	pewne	stanowisko	pracy,	ale	i	możliwość	
rozwoju.	Jak	jednak	wygląda	firma	od	kuchni?	Czego	
może	się	po	niej	spodziewać	pracownik?

Pasja, talent i różnorodność

	 Nie	jest	tajemnicą,	że	nawet	najlepsze	produkty	
i	usługi	nie	zapewnią	firmie	sukcesu,	jeśli	nie	stoją	
za	nim	doświadczeni,	wykwalifikowani	i	pełni	zapału	
ludzie.	Opel	Manufacturing	Poland	Sp.	z	o.o.	od	prawie	
ćwierć	wieku	stawia	na	sprawdzoną	mieszankę	pasji,	
różnorodności	i	talentu.	Są	to	elementy,	które	stano-
wią	siłę	napędową	przedsiębiorstwa	pozwalając	na	
harmonijne	prosperowanie	i	ciągły	rozwój.	Co	więcej,	
każdy	pracownik	przychodzi	do	firmy	zadowolony	
i	opuszcza	ją	z	poczuciem	dobrze	wykonanej	roboty.		
	 Największą	uwagę	w	ofercie	firmy	dla	pracowni-
ków,	zwraca	program	Firma	Przyjazna	Rodzicielstwu,	
w	ramach	którego	rodzice	mogą	liczyć	na	szereg	bene-
fitów.	Kobiety	w	ciąży	zapewnione	mają	m.in.:	pełen	
zestaw	koniecznych	badań	(w	punkcie	medycznym	
pracodawcy,	na	koszt	firmy),	specjalnie	wydzielone	
miejsca	parkingowe	w	pierwszym	rzędzie,	skrócony	
czas	pracy	od	początku	6	miesiąca	ciąży	(do	6	godzin	
dziennie).	Rodzice	mogą	liczyć	na	paczki	dla	dzieci	
na	Mikołaja	(zabawki	dla	najmłodszych,	słodycze	
dla	starszych	dzieci),	dofinansowanie	do	podręczni-
ków,	zielonej	szkoły,	kolonii	i	zimowisk	z	Funduszu	
Socjalnego,	specjalne	miejsce	w	punkcie	medycznym	
dla	karmiących	kobiet,	aby	mogły	w	komfortowych	

Opel – sukces to rozwój  
i odpowiedzialność

warunkach	ściągnąć	pokarm,	możliwość	ustalenia	
indywidualnego	harmonogramu	czasu	pracy	do	
ukończenia	przez	najmłodsze	dziecko	3	klasy	szkoły	
podstawowej	i	inne.
 
Talent i rozwój 

	 Pracownicy	Opel	Manufacturing	Poland	Sp.	z	o.o.	
dostają	szerokie	możliwości	uczestniczenia	w	szko-
leniach	podnoszących	ich	kwalifikacje	zawodowe.	
Firma	organizuje	szkolenia	wewnętrzne	w	takich	
obszarach	jak:	zarządzanie,	rozwój	osobisty,	system	
produkcji	itp.	Co	więcej,	uczestniczą	oni	w	zewnętrz-
nych	szkoleniach	technicznych	uzyskując	uprawnienia	
energetyczne	grupy	G1,	G2,	G3,	uprawnienia	spawal-
nicze,	uprawnienia	na	obsługę	wózków	widłowych,	
podnośników,	żurawi,	suwnic,	dźwigów	itd.	Ponadto,	
dla	pracowników	Utrzymania	Ruchu	oraz	inżynierów	
organizowane	są	szkolenia	z	programowania	robotów	
i	sterowników.

Odpowiedzialność

	 Opel	Manufacturing	Poland	Sp.	z	o.o.	wpisuje	się	
w	poczet	firm	odpowiedzialnych	społecznie.	Przed-
siębiorstwo	inwestuje	w	rozwiązania	ekologiczne,	
w	tym	w	zaawansowane	systemy	kontroli	zużycia	
mediów,	odzysku	energii	dzięki	falownikom,	wen-
tylacji	i	ogrzewania,	oświetlenia	hal	produkcyjnych.	
Produkowany	w	gliwickiej	fabryce	Opel	Astra	jest	
najoszczędniejszą	generacją	w	historii	modelu,	przy	
emisji	CO2	ograniczonej	nawet	o	21	procent	w	porów-
naniu	z	poprzednią	wersją	pojazdu.
	 Polskiemu	Oplowi	nie	jest	obojętna	lokalna	spo-
łeczność.	W	dobie	pandemii	firma	przekazała	około	
100	komputerów,	które	zostały	wręczone	uczniom	
gliwickich	szkół.	W	tym	samym	okresie	gliwicki	Opel	
zaopatrywał	szpitale,	Domy	Opieki	Społecznej	w	chi-
rurgiczne	maseczki	ochronne,	kombinezony	ochronne	
oraz	środki	czystości.

Opel Manufacturing Poland Sp. z o.o. to fabryka należąca do koncernu Stellantis,  
z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w produkcji bestselleru marki Opel – Astry.
Gliwicka jakość stała się marką dzięki kompetentnemu i świetnie wykwalifikowanemu 
zespołowi. Tegoroczny zdobywca tytułu Solidnego Pracodawcy stawia równie mocno  
na odpowiedzialność wobec ludzi i środowiska naturalnego.
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#międzynamijestchemia

	 Firma	zaczęła	swą	działalność	w	czerwcu	
1978	r.	od	produkcji	szpachlówki.	
	 Jej	założycielami	są	dwaj	panowie:	Piotr	
Nowakowski	i	Piotr	Olewiński.	Mimo	trudnych	
warunków	gospodarczych	i	politycznych	jej	
dynamiczny	rozwój	czasem	zaskakiwał,	chyba	
nawet	samych	właścicieli	i	ich	rodziny,	bo	
zaznaczyć	należy,	że	i	one	miały	swój	istotny	
udział	w	podejmowanych	działaniach.	Podob-
nie	było	z	zatrudnianymi,	tu	także	na	prze-
strzeni	lat	możemy	mówić	o	całych	rodzinach	
i	to	nawet	w	paru	już	pokoleniach.	Z	rozmów	
z	tymi	pracownikami	wynika,	że	magnesem	
przyciągającym	ich	do	naszej	Firmy		oprócz	
dobrego	wynagrodzenia,	była	kształtowana	
od	początku	rodzinna		kultura	organizacji.	
Wspólna	praca,	wspólne	posiłki,	spotkania	
po	pracy	i	co	najważniejsze,	wspieranie	się	
nawzajem	w	trudnych	chwilach	–	to	były	war-
tości,	na	których		Panowie	Prezesi	budowali	
fundamenty	Firmy.	Ta	atmosfera	towarzyszy	
pracownikom	do	dziś,	chociaż	nie	w	takim	
wymiarze	jak	było	to	w	początkowej	fazie.		
Przez	ponad	40	lat	staliśmy	się	dużą	organiza-
cją.	Pracujemy	w	wielu	lokalizacjach		w	kraju	
i	poza	Polską.	Jest	nas	łącznie	blisko	1000	osób	
i	o	te	podstawowe	dla	nas	wartości	musimy		
już	teraz	zabiegać	i	wprowadzać	świadome	
mechanizmy	ich	podtrzymywania	i	pielęgno-
wania.	To,	co	w	małej	organizacji	rozwijało	się	
w	sposób	organiczny,	teraz	jest	przedmiotem	
szczególnej	troski	Właścicieli,	Zarządu,	HR	
i	wszystkich	Pracowników.	Nasze	korzenie	
i	historia	są	dla	nas	bardzo	ważne	i	dają	nam	
siłę	do	dalszego	rozwoju	oraz	stanowią	o	na-
szej	specyfice.	

	 Na		tej	rodzinności	zbudowana	jest	nasza	
kultura	organizacyjna	oraz	polityka	personalna.	
Stanowi	ona	istotną	podstawę	strategii	naszego	
rozwoju.		Ludzie	to	najcenniejszy	kapitał	naszej	
firmy.	Staramy	się	być	Pracodawcą	na	dobre	i	złe	
czasy,	na	momenty	hossy	i	kryzysu.	Bezpieczeń-
stwo	zatrudnienia	to	atrybut	marki	pracodawcy,	
który	z	pewnością	nas	wyróżnia.	Od	początku	
zatrudnienia	zachęcamy	do	długofalowej	współ-
pracy	i	doceniamy	pracowników,	którzy	chcą	się	
rozwijać	w	naszej	organizacji.	Mogą	oni	liczyć	
na	dofinansowanie	różnych	form	kształcenia.	
Staramy	się	proponować	różnorodny	wachlarz	
świadczeń	pozapłacowych,	rozwojowych,	wspie-
rających.	Szczycimy	się	niską	fluktuacją	kadr,	
czego	dowodem	jest	wynoszący	prawie	10	lat	
średni	staż	zatrudnienia	w	naszej	firmie!
	 Stawiamy	na	dobrą	komunikację	wewnętrz-
ną!	Dokładamy	wszelkich	starań	aby	nasza	
społeczność	była	dobrze	poinformowana.	
Dzięki	niej	niwelujemy	niepewność,	buduje-
my	zaufanie	i	zaangażowanie.Posiadamy	nie	
tylko	newsletter	pracowniczy,	ale	również	
wewnętrzną	platformę	komunikacyjną	IN,	na	
której	dostępne	są	wszystkie	ważne	i	przydat-
ne	pracownikom	informacje	oraz	webinary	
rozwojowe	z	różnych	obszarów.
	 Utworzyliśmy	również		facebookową	grupę	
iN	NOVOL	do	której	może	dołączyć	każdy	pra-
cownik.	Tutaj	już	mniej	formalnie	poznajemy	się,	
dzielimy	doświadczeniami,	pasjami	i	wspólnie	
angażujemy	się	w	różne	akcje.	Dbamy	również	
o	to,	aby	nasi	pracownicy	byli	na	bieżąco,	dobrze	
poinformowani	o	tym,	co	się	dzieje	we	firmie.	
W	każdy	piątek	otrzymują	komunikat	mailowy	
„przed	weekendem”	zbierający	najważniejsze	

Między nami jest chemia, pod tym hasłem firma NOVOL Sp. z o.o osiągnęła sukces w działaniach 
mających na celu adaptację do sytuacji epidemiologicznej. Zarząd firmy wspólnie z pracownikami 
wspólnymi siłami udowodnił, że kluczem do znamienitych osiągnięć jest solidarne działanie na 
rzecz wspólnego dobra, czego efektem jest pozycja lidera na rynku materiałów dla lakiernictwa. 
Temu sloganowi, jak również wszystkim pracownikom zarząd firmy dedykuje zdobyty tytuł: 
Solidny Pracodawca Roku 2021. O tworzeniu oraz prowadzeniu organizacji, w której pracownicy 
to największy kapitał opowiedzą Anna Dolata – Dyrektor Personalny, Joanna Klus – Z-ca Dyrektora 
Personalnego, Karolina Gawęda - Recruitment & Employer Branding Manager 

informacje	z	całego	tygodnia.	Wsparcie	innowa-
cyjności	i	szkoleń,	zwłaszcza	w	pandemicznym	
okresie,	stało	się	istotnym	elementem	naszych	
działań	jako	zespołu	Human	Resources.	Zbu-
dowałyśmy	ofertę	nie	tylko	szkoleń	branżo-
wych,	rozwijających	kompetencje	zawodowe	
pracowników,	ale	zaproponowaliśmy	również	
webinaria	z	radzenia	sobie	ze	stresem,	budo-
wania	odporności	psychicznej,	jogi,	ćwiczeń	
wspierających	zdrowie	naszych	kręgosłupów	
oraz	kampanię	informacyjną	na	temat	szczepień.	
Na	platformie	iN	stworzyłyśmy	„Strefę	Rozwoju”,	
która	została	bardzo	dobrze	przyjęta.	Udało	
nam	się	w	ten	sposób,	pomimo	pandemicz-
nej	izolacji	utrzymać	kontakt	z	pracownikami,	
angażować	ich	w	różne	akcje	i	inicjatywy	oraz	
wzmacniać	ich	rozwój	w	zakresie	umiejętności	
interdyscyplinarnych.	
	 Zarządzanie	wiedzą	to	nie	tylko	wykorzy-
stywanie	zwinnych	metod	organizacji	pracy,	
ale	i	dostęp	do	bardzo	dobrych	merytorycznie	
szkoleń	i	wykładów	z	zakresu	tzw.	wellbeingu.	
Koncepcja	wychodzenia	poza	schemat	trady-
cyjnego	budowania	kompetencji	opartych	na	
umiejętnościach	specjalistycznych	charaktery-
stycznych	dla	stanowiska	lub	rodzaju	wykony-
wanej	pracy	i	zwrócenie	uwagi	na	kompetencje	
miękkie	takie	jak:	inteligencja	emocjonalna	
i	efektywna	komunikacja	wpłynęła	na	wzrost	
znaczenie	kultury	organizacyjnej,	która	stanowi	
ukrytą	przewagę	naszego	przedsiębiorstwa.	
	 W	czasie	pandemii	zrealizowaliśmy	też	bar-
dzo	ważny	projekt	wsparcia	psychologicznego	
dla	pracowników,	gwarantujący	im	w	pełni	
finansowany	program	dostępu	do	różnych	
specjalności	psychoterapeutów	i	trenerów.	

	 Kolejne	działania	wzmacniające,	wspierające	
dążenie	do	innowacyjności	przy	otwartości	
na	zmiany,	spowodowały,	że	bardzo	szybko	
zaadaptowaliśmy	się	do	warunków	pracy	
związanych	z	lockdownem.	
	 W	trudnym	czasie	pandemii	pokazaliśmy,	
że	jesteśmy	zgranym	zespołem.	Pracownicy	
wspólnie	z	Zarządem	podjęli	trud	związany	
z	reorganizacją	pracy	w	celu	zapewnienia	
sprawnego	funkcjonowania	firmy.	We	wszyst-
kich	możliwych	obszarach	szybko	przesta-
wiliśmy	się	na	pracę	zdalną,	choć	wcześniej	
nie	mieliśmy	doświadczeń	w	tym	zakresie.	
Taka	postawa	buduje,	jednoczy	i	dowodzi	że	
nasze	hasło	#międzynamijestchemia	spraw-
dza	się	w	praktyce!		Solidarnie	działamy	na	
rzecz	wspólnego	dobra.	Nie	poddajemy	się	
trudnościom	-	elastycznie	dostosowujemy	
strategie	i	metody	działania	do	zmieniających	
się	okoliczności.
	 Zintegrowany,	dobrze	poinformowany		
i	zaangażowany	zespół	to	klucz	do	sukcesu.	
Wychodzimy	z	założenia,	że	to	pracownicy	są	
najlepszymi	ambasadorami	marki	pracodawcy.		
Sprawna	komunikacja	i	poczucie	bezpieczeń-
stwa,	ciągły	rozwój	i	otwartość	na	zmiany		
sprawiają,	że	dla	nas		firma	to	coś	więcej	niż	
miejsce	pracy.	
	 To	magnez,	który	przyciąga	nowych	pra-
cowników,	dzięki	któremu	jesteśmy	polecani	
jako	pracodawca	osobom	z	rodziny,	bliskim,	
znajomym.	Naszym	celem	jest	zapewnienie	
takich	warunków		i	takiej	atmosfery	pracy,	
która	będzie	z	jednej	strony	sprzyjała	osią-
ganiu	dobrych	wyników	przy	równoczesnym	
poczuciu,	że	warto	być	w	naszym	zespole.	


