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Jesteśmy gotowi i otwarci na nowe doświadczenia

Tikkurila Polska S.A. to sześciokrotny zdobywca tytułu
Solidnego Pracodawcy. W przypadku dębickiej firmy klucz
do sukcesu tkwi w dobrze sformułowanej i konsekwentnie
realizowanej strategii. Osiąganie dobrych wyników nie jest
jednak możliwe bez nastawienia na pracownika. Czy bycie
solidnym pracodawcą w dobie pandemii to prosta sprawa?

Rozmowa z Remigiuszem Skąpskim,
Prezesem Zarządu Tikkurila Polska S.A.
Świadomość w czasach pandemii
Rok 2020 był wyzwaniem dla niemal każdej branży.
Ten szalony, niepewny  i niezwykle wymagający czas
odcisnął swoje piętno zarówno na kadrze zarządzającej,
jak i szeregowych pracownikach. Jak Tikkurila radzi
sobie w tych wyjątkowych okolicznościach?    
–Nikt z nas nie wie, kiedy uda się opanować pandemię; jeżeli stanie się to w ciągu mijającego roku, będziemy mówili o dwóch latach z koronawirusem – mówi
Remigiusz Skąpski, Prezes Zarządu Tikkurila Polska S.A.
– ale z konsekwencjami przyjdzie nam mierzyć się jeszcze
przez długi czas. Jeśli chodzi o Tikkurila, nie sądzę, byśmy
różnili się w działaniu od większości przedsiębiorstw.
Zaczęliśmy od powołania specjalnego Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego, dedykowanego kwestiom związanym
z Covid-19. Dzięki temu mogliśmy szybko i sprawnie

reagować na rozwój sytuacji. Podjęte przez nas działania
objęły wszystkie grupy pracowników oraz wszystkie obszary działalności Tikkurila. Wprowadzone w pierwszej
kolejności rozwiązania dotyczyły przed wszystkim aspektów zabezpieczenia zdrowia np. konieczności noszenia
maseczek czy zachowywania dystansu oraz odpowiedniej
organizacji wewnętrznej (praca zdalna, system rotacyjny).
Obostrzenia objęły również obszar współpracy bezpośredniej z różnymi grupami interesariuszy.
Mocno restrykcyjne, a przy tym jasne procedury
bezpieczeństwa miały na celu przede wszystkim zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa
wśród pracowników, a tym samym zapewnienie ciągłości
produkcji i dostaw naszych produktów do klientów.
Wdrożone rozwiązania przyniosły efekty, ale nie byłoby
to możliwe bez pełnego zaangażowania pracowników.
Pełen podziwu patrzyłem jak dynamicznie buduje się
w całym zespole świadomość powagi sytuacji oraz
odpowiedzialność za firmę i współpracowników. Przestrzeganie rygorystycznych zasad higieny nie było dla
nikogo problemem.
Chodziło również o edukację – podkreśla prezes
Tikkurila. – Ważne było konsekwentne uświadamianie
pracownikom, że powinni kontrolować nie tylko siebie,
ale również zwracać uwagę na swoich kolegów i koleżanki.Ważnym krokiem było odseparowanie pracowników
umysłowych od fizycznych. Większość osób pracujących
w biurze przekierowaliśmy do pracy z domu, dzięki
czemu zminimalizowaliśmy zbędne kontakty między
tymi grupami pracowników.
Oczywiście w gotowości mieliśmy także scenariusze
na wypadek pojawienia się dużej liczby zachorowań
w którymś z kluczowych sektorów produkcyjnych firmy.
Szczęśliwie, nie było potrzeby ich wdrażania.

Nie taki 2020 rok zły, jak go rysują!
Zdaniem Remigiusza Skąpskiego rok 2020 dla branży
budowlanej i wykończeniowej z biznesowego punktu
widzenia nie był najgorszy.

Najbardziej elastyczny catering
dietetyczny w Polsce?
Złoty Laur Konsumenta to niewątpliwie
niezwykle ważne wyróżnienie dla marki,
będące jednocześnie podziękowaniem
klientów za trud włożony w nieustanną
pracę nad oferowanym produktem
i realizację licznych udogodnień.
Ubiegły rok był dla Maczfit ogromnym wyzwaniem.
Dziś firma wyróżnia się na rynku nie tylko jakością,
smakiem, wyglądem dań i Wyborem Menu, lecz także
innowacyjną aplikacją z mnóstwem funkcji, co czyni ją
nie tylko największym, lecz także najbardziej elastycznym
cateringiem dietetycznym w Polsce.
Każdy wie, że jednym z założeń zdrowej diety jest
regularność. Aplikacja Maczfit ma wbudowaną funkcję
Stop JESZ, która przypomina o konieczności spożycia
kolejnego posiłku. Pozwala śledzić postępy w odchudzaniu, a za pomocą kilku kliknięć umożliwia zmianę
kaloryczności diety, harmonogramu czy adresu dostawy.
Dzięki subskrypcji dieta jest automatycznie przedłużana
na kolejny okres. Tym samym nasi klienci mogą składać,
wstrzymywać i wznawiać zamówienia, wybierać posiłki w Wyborze Menu, oceniać dania, polecać Maczfit
znajomym i zdobywać Maczcoiny, korzystając z Programu Lojalnościowego. Funkcjonalność Moje Postępy
pomaga śledzić wagę, kontrolować liczbę zjedzonych
posiłków i spożywanych napojów. W odpowiedzi na
najnowsze światowe trendy żywieniowe – „szyte na miarę”
i „convenience”, stworzyliśmy również dodatkową usługę
Box2Box, dostępną w ofercie Wybór Menu, w ramach
której można domawiać konkretne posiłki, MaczShoty
i białkowe koktajle okołotreningowe, a także usuwać dania
ze swojej diety. Rodzinny obiad, kolacja z bliską osobą

– Jesteśmy zadowoleni z wyników – przyznaje prezes
Tikkurila – wręcz dumni. W tym miejscu należy podkreślić
rolę wszystkich zespołów i każdego pracownika z osobna.
Naprawdę wszyscy stanęli na wysokości zadania, czego
efekty możemy dziś obserwować. Myślę, że zrobiliśmy
w minionym roku wszystko, co mogliśmy zrobić. Zareagowaliśmy odpowiednio na nowy, nieznany dotąd problem,
wykazaliśmy pełen profesjonalizm i wysoką elastyczność.
Okres, w którym Tikkurila, jak większość firm na
całym świecie, nie mogła aktywnie działać na rynku,
wiązał się z koniecznością przeorganizowania pracy
i zmiany sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Konsekwentne ”trzymanie ręki na pulsie” pomogło
firmie bardzo szybko dostosować się do nowej rzeczywistości. Wyjątkowe okoliczności pozwoliły potwierdzić
reaktywność i mobilizację wewnątrz Tikkurila.
– Mam wrażenie, że ostatnie 365 dni możemy potraktować jako test zaufania do drugiego człowieka i swoich
zespołów, ponieważ to właśnie dzięki wzajemnemu wsparciu i współpracy każdy z pracowników mógł dać z siebie
tak wiele – przyznaje Remigiusz Skąpski. – wraz z moimi
menadżerami mamy zaufanie do naszych pracowników
i wierzę, że pracownicy ufają nam. Mam głębokie przekonanie, że w 2020 roku w Tikkurila ten egzamin obie
strony zdały celująco.

Firma w dobie homeoffice
Ostatni rok okazał się również czasem masowego
przechodzenia na homeoffice i pracę hybrydową (kilka
dni pracy z domu, kilka w firmie). Przede wszystkim
dotyczyło to pracowników umysłowych, którzy obecnie
są w stanie wykonywać swoje obowiązki właściwie
z każdego miejsca.
– Uważam, że potwierdziliśmy sami przed sobą, że
możemy wykonywać swoje zadania zdalnie – mówi
Remigiusz Skąpski. – W czasach przedpandemicznych
menadżerowie często do takiego modelu podchodzili
z dużą niepewnością, a nawet niechęcią. Część z nich
obawiała się, że pozostający poza biurem pracownik nie
będzie odpowiednio realizował wyznaczonych mu zadań
lub że czas pracy będzie przeznaczał na sprawy pozazawodowe. Być może wynikało to ze złych doświadczeń, jednak
dziś już wiemy, że taki elastyczny sposób pracy może być
efektywny, a przy okazji niesie sporo nowych benefitów.
Prezes zarządu Tikkurila Polska S.A. nie uważa natomiast, by wprowadzanie modelu homeoffice na stałe
dla pracowników umysłowych po ustaniu pandemii
miało większy sens.
– Jestem przeciwny takim rozwiązaniom – oznajmia.
– Ludzie potrzebują siebie nawzajem, a relacje zarówno

koleżeńskie jak i biznesowe są bardzo ważne i pozytywnie
wpływają na jakość wykonywanej pracy. Istotne jest
również to, że dobre wyniki pracy zespołu są dodatkową
nagrodą dla poszczególnych pracowników. Prawdopodobnym jest, że w przyszłości, po odpowiednim dostosowaniu
przepisów Prawa Pracy, firmy będą pracować w modelu
hybrydowym, łącząc zalety pracy w biurze i w domu, dając
przy tym wysoką elastyczność pracownikom. Obecnie,
w Tikkurila pracujemy w trybie rekomendacji pracy
zdalnej. Nie jest to kategoryczny zakaz przychodzenia
do biura – jeżeli pracownik nie ma możliwości pracy
z domu, to zawsze znajdzie się sposób na to, żeby mógł
swoje obowiązki wykonywać w firmie. Natomiast przez
wzgląd na ochronę zdrowia naszej załogi, wolelibyśmy
przeczekać ten czas pracując w domach.
Modelem obranym przez Tikkurila dla pracowników
zarówno umysłowych jak i fizycznych jest podzielenie ich
na dwie grupy, które przychodząc do pracy wahadłowo
nigdy się ze sobą nie mieszają. W ten sposób udaje się
wyeliminować kontakty między tymi dwiema zmianami,
minimalizując rozprzestrzenianie się wirusa.

Tikkurila w 2021 roku

– Myślę, że bieżący rok również będzie bardzo bogaty
w nowe doświadczenia – mówi Remigiusz Skąpski. Wynikać one będą zapewne z sytuacji pandemicznej, ale równie
silnym aspektem będzie globalny kryzys na rynku surowców. Czeka nas więc kolejny rok nauki, wymagający od nas
dużej kreatywności, elastyczności i otwartości na zmiany.
Ja osobiście należę do tych osób, które w wyzwaniach
widzą raczej okazje i szanse niż problemy, a siłą mojego
zespołu jest to, że takich wyzwań się nie boi. Wierzę, że
przy dobrym nastawieniu, wytężonej pracy i odrobinie
szczęścia uda nam się osiągnąć pozytywne efekty.
Zdaniem szefa Tikkurila pod kątem biznesowym
bieżący rok może być ciekawszy niż 2020, choć nie
ukrywa, że ma ogromną nadzieję na rychłe odmrożenie
gospodarki i konsekwentny powrót do sytuacji, gdy
będzie można oddychać pełną, biznesową piersią.

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...

czy śniadanie ze znajomymi z pracy? Można zamówić
dla wszystkich!
Ten rok rozpoczęliśmy hasłem: „Kocham siebie, dbam
o siebie”. W obecnych czasach powinniśmy pamiętać, aby
jeszcze bardziej skupić się na swoim zdrowiu i samopoczuciu – dbajmy również o odporność. Pomogą w tym
wprowadzone do oferty witaminowe shoty, a osobom
aktywnym na pewno przypadną do gustu białkowe
FitCocktaile okołotreningowe.
Wszystko to pokazuje, że nie spoczywamy na laurach. Jesteśmy największą restauracją w Polsce, a może
i Europie. Oferujemy 12 programów dietetycznych –
w tym dietę wegetariańską i wegańską. Dla tych, którzy
lubią decydować mamy wybór posiłków – czyli Wybór
Menu z daniami z innowacyjnej diety Sirt. Nasze posiłki
dowozimy już do blisko 1500 miejscowości w całej Polsce.
Obserwujemy trendy, słuchamy opinii i dbamy, aby nasza
oferta odpowiadała na potrzeby nawet tych najbardziej
wymagających. Obiecujemy, że jeszcze niejednokrotnie
uda nam się zaskoczyć branżę, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy na www.maczfit.pl, by lepiej poznać
nasze produkty i filozofię marki.

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.
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Hochland ma strategię
zrównoważonego rozwoju
Zrównoważony rozwój stanowi integralną część wszystkich obszarów funkcjonowania
Hochland Polska. W dotychczasowej działalności firma zrealizowała już szereg istotnych
elementów z opracowanej strategii. Dokonano między innymi weryfikacji możliwości
optymalizacji opakowań, dążąc do redukcji użytych surowców, w tym tworzyw
sztucznych, czy papieru. W latach 2018-2019 dzięki optymalizacji opakowań oraz poprzez
procesy inwestycyjne uzyskano redukcję tworzyw sztucznych o 110 ton/rok i papieru
o 418 ton/rok, a w roku 2020 zmniejszono ilość wprowadzanego papieru o 46 ton.

– Zapisane szczegółowo w naszej strategii cele są celami
całej organizacji, każdego pracownika Hochland Polska,
niezależnie od miejsca pracy. Chcemy rozwijać nasz biznes tak, aby on istniał i funkcjonował w zgodzie z naturą
i społeczeństwem, aby naszymi wyrobami mogło cieszyć
jeszcze wiele pokoleń konsumentów – podkreśla Piotr
Knauer, Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Hochland
Polska.
W ramach opracowanej strategii w Hochland Polska
przyjęto najważniejsze kierunki zmian i działań wraz
z potrzebnymi narzędziami oraz jasno określonymi miernikami. Firma zobowiązała się do osiągnięcia w okresie
do 2025 roku 50% redukcji emisji dwutlenku węgla,
a już od 2021 roku - neutralności klimatycznej zakładów
produkcyjnych. Zadeklarowane zostało również liderstwo
branżowe w kwestiach dobrostanu zwierząt i  konkretny
cel, aby 70% dostawców mleka znalazło się w najwyższej
kategorii ocen dobrostanu zwierząt. Nie mniej istotne
dla Hochland jest, aby 100% opakowań do  produktów
nadawało się do recyklingu. Aby zrealizować ten cel,
wypracowano mapę drogową dla zrównoważonych
opakowań, której założenia są systematycznie wdrażane.
Poruszono również kwestie szerokiego zastosowania
zasad gospodarki cyrkularnej z naciskiem na redukcję
ilości odpadów oraz zużywanych mediów.
 	 – Dziś i w najbliższych latach nadrzędnym celem jest dla
nas zmniejszenie śladu węglowego i uzyskanie neutralności

klimatycznej zakładów. Każdego roku Hochland chce
redukować wpływ na środowisko o 1,5% – mówi Joanna
Kamińska, Kierownik ds. Inwestycji i Zrównoważonego
Rozwoju w Hochland Polska. Dzięki zaangażowaniu
pracowników wszystkich działów oraz precyzyjnie określonym celom każdego dnia realizujemy w praktyce misję
zrównoważonego rozwoju – dla Hochland to powód do
wielkiej dumy i satysfakcji. Poszukujemy również możliwości synergii działań w zakresie zrównoważonego
rozwoju z naszymi partnerami biznesowymi, chcemy
się wzajemnie inspirować, dzielić dobrymi praktykami
i wspierać w zakresie celów zrównowazonego rozwoju.
Miniony, 2020 rok pokazał, że Hochland Polska w obszarze zrównoważonego rozwoju może pochwalić się
wieloma dobrymi praktykami. Mimo trwającej pandemii,
która skierowała oczy biznesu na optymalizację kosztów,
firma pozostała wierna przyjętej strategii i nie zrezygnowała z misji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wręcz
przeciwnie.
– Krzewiąc kulturę zrównoważonego rozwoju
Hochland Polska angażuje wszystkich pracowników, aby
dbali o środowisko naturalne i społeczne – dziś i jutro.
Działania te zostały docenione m.in. przez konsumentów
i klientów w ogólnopolskim plebiscycie Laur Konsumenta/
Laur Klienta 2021. W tegorocznej edycji konkursu firma
Hochland otrzymała prestiżowe wyróżnienie złoty Laur
Klienta 2021 w kategorii Ekologiczne strategie w biznesie/
przemyśle, uzyskując ponad 20% głosów. Szerokie aktywności Hochland Polska na polu proekologicznym i wdrażanie
innowacyjnych działań w kierunku zrównoważonego
rozwoju stanowią wyznacznik trendów dla całej branży
i określają kierunek, w jakim powinien podążać dojrzały,
świadomy biznes. – podsumowuje Jacek Wyrzykiewicz,
PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Hochland istnieje na polskim rynku od początku lat 90-tych. W Polsce działają dwa zakłady produkcyjne –
w Kaźmierzu i Węgrowie. Hochland, Almette, Valbon to wiodące na rynku marki, pod którymi kryje się cała gama
produktów, dostępna także dla rynku HoReCa. Wszystkie produkty z oferty Hochland wyróżnia doskonały smak
i najwyższa jakość dzięki najlepszym surowcom i technologiom.

Ponad 9 mln zł zebranych środków na WOŚP!
– rekordowa zbiórka Lidl Polska
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy właśnie ogłosiła oficjalne wyniki tegorocznych zbiórek.
W tym roku padł kolejny rekord nie tylko dla Fundacji, ale również dla Lidl Polska. Firma już po raz 12.
zagrała razem z WOŚP w słusznej sprawie! W trakcie Wielkiego Finału, Lidl ogłosił, że przekaże rekordowe
ponad 9 mln zł! Środki te przyczynią się do realizacji celów 29. Finału – wsparcia laryngologii, otolaryngologii
oraz diagnostyki głowy i tym samym pomogą potrzebującym pacjentom, głównie dzieciom.
Wszyscy widzowie, partnerzy i darczyńcy czekali
z zapartym tchem na pierwsze wyniki i podsumowania zbiórek WOŚP. Część z nich poznaliśmy już
w trakcie Wielkiego Finału. Dodatkowo dzisiaj,
w trakcie konferencji, Fundacja ogłosiła oficjalne
kwoty i rozliczenie zbiórek – padł kolejny rekord!
Dla Lidl Polska to już 12 lat współpracy z Fundacją
WOŚP i tym samym 12. Wielki Finał. Zbiórki pieniężne w sklepach Lidl Polska trwały tym razem
6 tygodni i zaowocowały rekordowym wynikiem

zebranych środków – ponad 9 mln zł. Od początku współpracy sieci z Fundacją to łącznie ponad
33 mln zł. W tym roku cel jest jak zawsze ważny
i potrzebny – 29. „Finał z głową” wspiera laryngologię, otolaryngologię oraz diagnostykę głowy dzieci.
– Podziękowania należą się przede wszystkim
klientom i pracownikom Lidl Polska. Po raz kolejny
dokonaliśmy wspólnie wielkiej rzeczy – przekazaliśmy
ponad 9 mln zł na WOŚP, to rekord naszych dotychczasowych zbiórek. Łącznie, przez 12 lat naszego

zaangażowania w zbiórki WOŚP zebraliśmy ponad
33 mln zł. Kiedy rozpoczynaliśmy kwestę w naszych
sklepach przed świętami, nie przypuszczałem, że
osiągniemy tak wiele. Cieszę się, że te pieniądze realnie
wesprą cel 29. Finału WOŚP, w tym oddziały dziecięcej
laryngologii, otolaryngologii oraz diagnostyki głowy.
Jestem dumny z zespołu Lidl Polska, który liczy w tej
chwili blisko 24 000 osób. Ponownie odnieśliśmy
sukces! – komentuje Włodzimierz Wlaźlak, Prezes
Zarządu Lidl Polska.

W tym roku Lidl Polska nie zabrakło również na
aukcjach WOŚP. Tym razem na licytację trafiła kolacja
dla dwóch osób w restauracji Platter by Karol Okrasa,
która zostanie przygotowana i zaserwowana przez
samego Karola, kiedy gastronomia ponownie się
otworzy. Podziękowania należą się Karolowi, który
zdecydował się ponownie włączyć w akcję. Dzięki
temu udało się przekazać na WOŚP dodatkowe
30 tys. zł.

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

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 programu Solidny 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.

O D K R Y C I E
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Planeta Ziemia, jakiej nadal nie znamy
Choć nasza relacja z Ziemią jest krótkotrwała, to na stałe pozostawiamy po sobie ślad ekologiczny.
wania na środowisko naturalne są dla większości
mało istotne. W gruncie rzeczy w okresie przyśpieszonego uprzemysławiania i rozwoju gospodarczego  
rozpoczęta w systemie socjalistycznym idea została
głęboko zakorzeniona w naszym „systemie wartości”.
Edukacja obywateli o środowisku naturalnym powinna
być oparta na wiedzy merytorycznej i kształtować
postawę emocjonalną. Wyłącznie jednostka zdolna
do wartościowania zjawisk zachodzących w przyrodzie i etycznego postępowania w środowisku jest
w stanie aktywnie uczestniczyć w działaniach na
rzecz ochrony środowiska.

Człowiek z całą swoją niezwykłą złożonością jest
najwyższym wytworem procesu ewolucyjnego i najbardziej zdumiewającą istotą świata żywego. Ludzkość
eksploatuje naturalne zasoby z własnego środowiska
w galopującym tempie przy użyciu właściwych swojej
jednostce cech charakterystycznych umysłu, narzędzi,
maszyn czy urządzeń eksploatacyjnych.

Niska świadomość własnego
oddziaływania na środowisko

Zmiany klimatyczne, zmniejszanie się powierzchni
lasów, degradacja gleby, kurczenie się zasobów wody
pitnej i wymieranie gatunków to tylko niektóre efekty
rosnącego śladu ekologicznego. W Polsce według
światowych danych zużywane jest więcej zasobów
niż przeciętnie na świecie. Rosnący konsumpcjonizm
kierowany naszymi nawykami posiadania więcej niż
potrzebujemy stawia aspekt środowiskowy na najniższym poziomie przy dokonywaniu wyboru produktów
codziennego użytku. Polacy kierują się ceną i składem
produktu. Kwestie związane z ekologią pozostawiane
są producentom. Wpływ produktu czy jego opako-

kompostowania. W wyniku tego procesu otrzymujemy wodę, CO2 oraz biomasę stanowiącą doskonały
środek do nawożenia roślin. Rozkłada się w glebie
po upływie ok. 12 miesięcy, a w przemysłowych
kompostownikach po ok. 6 tygodniach. W skład portfolio marki Froggy wchodzą jednorazowe produkty
m.in. kubki do napojów zimnych i gorących, talerze,
tacki, sztućce, słomki, reklamówki, worki na śmieci.

prawda wymaga pewnej dawki wiedzy oraz narzędzi,
jednak informacja o tym, jak prawidłowo przygotować
i utrzymywać domowy kompostownik jest łatwo
dostępna – choćby w internecie. Bez problemu można
również zapisać się na odpowiednie warsztaty lub
zaopatrzyć się w odpowiednią maszynę kompostującą.

Sposoby przetwarzania bioodpadów:

Kompost – nawóz z tradycyjnego kompostownika to
najdawniejszy sposób kompostowania bioodpadów.
Po wydzieleniu w ogrodzie specjalnego miejsca,
Reklamówki oferowane przez producenta gdzie wrzuca się wszystkie bioodpady w wyniku
GreenTree są produktem jednorazowym wykona- powolnego rozkładu po mniej więcej roku powstaje
Świadomość ekologiczna producentów
nym ze skrobi kukurydzianej z domieszką estrów pierwszy nawóz.
Świadomość ekologiczna Polaków będzie rosła, pochodzących z olejów roślinnych. Ulegają całko- Biohumus – nawóz z kompostownika z dżdżowgdy na stałe praktyka zostanie wpisana w naszą witej biodegradacji i nadają się do kompostowania. nicami kalifornijskimi. To szczególny sposób komcodzienność. Narzucone restrykcje na przedsiębior- „Kompostówka” wykonana jest z materiału zgodnego postowania. Odbywa się w zamykanym pojemniku,
ców dotyczą głównie strefy działalności firmy. Dla z europejską normą EN 13432, co oznacza całkowitą a w kompoście hoduje się specjalny gatunek dżdżowwiększości pracowników stanowią zatem funkcję kompostowalność i bezpieczeństwo użytkowania.
nic, które żywią się bioodpadami i zamieniają je
poznawczą obejmującą wiedzę o środowisku, jego
w specjalny rodzaj nawozu – biohumus, który wyochronie i zagrożeniach. W naturalny sposób kształ- GreenBag marki Froggy
jątkowo nadaje się do nawożenia roślin jadalnych.
towane są w nich postawy nacechowane szacunkiem
Pierwszy nawóz powstaje po około roku.
do naszej planety.
Worki biokompostowalne wyprodukowane zostały Prekompost – nawóz z maszyny kompostującej
A co jeśli firma przełoży tę praktykę na ofertę z naturalnych składników. Do ich produkcji użyto BIO (np. OKLIN). To najnowszy i najszybszy sposób
produktową skierowaną bezpośrednio do klienta?
polimerów kompostowalnych oraz dwóch rodzajów kompostowania. Proces odbywa się w specjalnym
skrobi kukurydzianej oraz ziemniaczanej. Ulegają urządzeniu, gdzie w ciągu kilku godzin, dzięki dobiodegradacji na kompostowniku po około 45 dniach. datkowemu działaniu mikroorganizmów i wyższej
GreenTree edukuje
Doskonale nadają się na gromadzenie odpadów BIO. temperatury, bioodpady zamieniają się w nawóz
Fabrykacja w GreenTree Group sp. z o. o. odbywa W całości można umieszczać je w zbiorczym koszu – prekompost.
się w ramach outsourcingu u największych obecnie na odpady BIO bez konieczności wysypywania z plaproducentów produktów kompostowalnych PLA. Pro- stikowego worka wsadu.
Produkt w obiegu
dukcja GreenTree obejmuje w Polsce 90% asortymenNależy pamiętać, że bioodpady to odpady pochotu. Przezroczysty biodegradowalny termoplastyczny dzenia roślinnego i nabiał (resztki serów, skorupUrządzenie OKLIN to najnowocześniejszy propoliester wytwarzany jest z surowców odnawialnych. ki jajek), które należy wrzucać do odpowiedniego ces kompostowania, który sprawdzi się w biurze,
Granulaty PLA i jego blendy stosowane są do produkcji pojemnika oznaczonego kolorem brązowym. Tak domu albo w szkole. Przetwarza najszerszą gamę
np. folii, kubków, butelek, włókien i włóknin. Obecnie oddzielone bioodpady trafiają do kompostowni, gdzie bioodpadów – bezpiecznie kompostuje resztki mięsa
jest to najwygodniejsza forma realizacji, ponieważ przerabiane są na nawóz dla roślin.
czy skórki cytrusów. Korzystanie z urządzenia to na
spółka może prowadzić projekty dla wielu partnerów
chwilę obecną najszybszy sposób kompostowania,
korzystając z know-how specjalistów najwyższej klasy. Domowe kompostowanie
gdzie uzyskanie prekompostu trwa zaledwie 24
BIO Kompostowalne produkty oferowane przez
godziny. Wymieszany z ziemią lub liśćmi prekompost
producenta pod marką Froggy wykonane zostały
A czy wiesz, że bioodpady można kompostować (sam jest zbyt stężony) nadaje się do nawożenia
z polimeru uzyskiwanego z kukurydzy, a dokładnie   również u siebie w domu, firmie albo w szkole? Popu- domowych i ogrodowych roślin ozdobnych. Maszyna
konwersji dekstrozy kukurydzianej – polilaktyd. larność nieprzemysłowego biokompostowania stale kompostująca OKLIN zdobyła w 2018 roku I nagrodę
Ulegają całkowitej biodegradacji i nadają się do rośnie. Odpowiednie i skuteczne kompostowanie co Ministra Środowiska w konkursie „Produkt w obiegu”.

Kompostówka … z natury
reklamówka

ZF CV Systems Poland Solidnym Firma to przede wszystkim ludzie
Pracodawcą
Pandemia i związane z nią wyzwania to trudny okres dla nas wszystkich,
Już po raz trzeci firma ZF CV Systems Poland Sp. z o.o. (dawne WABCO
Polska Sp. z o.o.) zdobyła tytuł Solidnego Pracodawcy 2021 w kategorii
dużych firm ogólnopolskich. – Nagroda jest szczególnie ważna w czasach
pandemii. Pokazuje, że dobrze radzimy sobie w kryzysie i podążamy we
właściwym kierunku, jeśli chodzi o stabilny rozwój pracowników – mówi
Paweł Pałubiński, Dyrektor Generalny spółki.
Program Solidny Pracodawca Roku wyróżnia najlepszych krajowych pracodawców. Kapituła konkursu ocenia
działania na rzecz pracowników i docenia te organizacje,
które wdrażają nowoczesne rozwiązania z zakresu HR,
stając się tym samym wzorem dla innych firm.
Aby zdobyć tytuł Solidnego Pracodawcy, przedsiębiorstwo dokumentuje wzorową i spójną politykę, jaką
realizuje wobec pracowników. Dotyczy to m. in. szkoleń,
programów rozwojowych i motywacyjnych, a także
związanych z budowaniem marki pracodawcy. Ważna
jest także opinia, jaką ma firma na zewnątrz oraz to, czy
dzieli się swoimi najlepszymi praktykami związanymi
z zarządzaniem.
– Sytuacja pandemiczna sprawiła, że zmieniła się
rzeczywistość biznesowa w wielu zakładach. Inny jest także
rynek pracy. My udowodniliśmy, że nawet w czasie kryzysu
nie zmieniamy swojej polityki i dbamy o zadowolenie oraz
rozwój pracowników. – mówi Paweł Pałubiński. – Nasza
załoga doceniła także działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się pandemii. Dzięki wspólnemu wysiłkowi
nasze zakłady były i są bezpiecznym miejscem pracy.
Spółka ZF CV Systems Poland Sp. z o.o. od maja 2020
roku jest częścią ZF, globalnego koncernu technologicznego, który dostarcza rozwiązania dla samochodów osobowych, komercyjnych oraz dla przemysłu, wspierając w ten
sposób rozwój mobilności nowej generacji. Technologia
ZF umożliwia pojazdom widzenie, myślenie i działanie
(„see. think. act”). W czterech obszarach technologicznych,
takich jak sterowanie ruchem pojazdów, zintegrowane
bezpieczeństwo, zautomatyzowana jazda oraz elektromobilność, firma ZF oferuje kompleksowe rozwiązania
i oprogramowanie dla producentów pojazdów oraz
dostawców usług transportowych. Firma ZF oferuje
technologię elektromobilności dla różnych rodzajów
pojazdów. Dzięki swoim produktom firma przyczynia
się do redukcji emisji zanieczyszczeń,  ochrony klimatu
oraz poprawy bezpieczeństwa jazdy.
Obecnie Grupa ZF prowadzi w Polsce działalność
w 7 lokalizacjach: Bielsku-Białej, Czechowicach
– Dziedzicach, Częstochowie, Gliwicach, Łodzi, Warszawie
i Wrocławiu. Obszar działalności ZF w naszym kraju jest

nie tylko dla pracowników, ale również dla pracodawców. Firma Tokai
COBEX Polska dokłada wszelkich starań, by zatrudnione osoby czuły
się bezpiecznie, żyły zdrowo i były pozytywnie zmotywowane do pracy.
Mimo trudnych czasów związanych z pandemią, przedsiębiorstwo działa
tak, by zapewnić swoim pracownikom dobre i bezpieczne warunki
pracy, potwierdzeniem tego jest niedawno przyznany certyfikat Solidny
Pracodawca Roku.

Beata Rembierz,
Dyrektor Personalny Tokai COBEX Polska

bardzo szeroki i obejmuje zakłady produkcyjne, centra
inżynieryjne R&D, centra usług takich jak IT, finanse,
zakupy czy HR oraz dział ZF Aftermarket, który oferuje
szeroką gamę produktów do układów napędowych,
kierowniczych i podwozi pod markami SACHS, LEMFÖRDER, TRW, BOGE i ZF.
Spółka ZF CV Systems Poland Sp. z o.o. zatrudnia
w trzech zakładach około 2600 osób i jest ważnym
węzłem globalnych zasobów organizacji ZF - centrum
badawczo-rozwojowym oraz inżynierii produkcji.
W  fabrykach we Wrocławiu produkowane są m. in.
systemy przeciwdziałające blokowaniu kół (ABS), siłowniki hamulcowe, elektroniczne systemy hamowania
i kontroli trakcji (EBS/ESC) i systemy hamulcowe do
samochodów osobowych.

– Załoga Tokai COBEX Polska to wykwalifikowani
pracownicy, z których większość związana jest z naszymi
zakładami w Raciborzu czy Nowym Sączu od lat, a nawet pokoleń. Rotacja pracowników spowodowana jest
głównie ze względów emerytalnych czy zmianą miejsca
zamieszkania. Odejścia z innych powodów to pojedyncze
przypadki. Firmę tworzą ludzie i to oni są najcenniejszym
zasobem – mówi Beata Rembierz, Dyrektor Personalny
Tokai COBEX Polska.

System motywacyjny dla pracowników

Tokai COBEX Polska wspiera swoich pracowników
na wielu płaszczyznach. Zatrudnieni mogą liczyć m.in. na
bardzo dobre warunki płacowe (powyżej średniej rynkowej), systemy premii, nagród, gratyfikacji i dodatków czy
wyższy dodatek nocny oraz wynagrodzenie chorobowe,
płatne 100 proc. Ponadto firma oferuje bogaty pakiet
opieki medycznej, profilaktykę antycovidową, program
well-being, rozbudowany i indywidualny system onboardingowy, wyjazdowe seminaria dla nowych pracowników. W dobie pandemii przedsiębiorstwo umożliwia
pracownikom pracę zdalną bez limitu dni (dla tych osób,
które mogą z takiej opcji skorzystać).

Przedsiębiorstwo dba o to, aby zatrudnione osoby
miały możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji
zarówno poprzez szkolenia, jak i uzupełnianie edukacji, są to m.in., szkolenia językowe, specjalistyczne,
coaching, mentoring jak również dofinansowanie do
uzupełnienia edukacji na każdym etapie – od edukacji
oświatowej, poprzez studia wyższe na studiach podyplomowych czy MBA kończąc. Istotnym elementem
całego systemu szkoleń jest jego dostępność oraz
jasne i przejrzyste zasady.
Firma oferuje również bogaty pakiet socjalny,
w którego skład wchodzą m.in.: karta MultiSport, karty
przedpłacone, świąteczne paczki dla dzieci, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, dofinansowanie do
wypoczynku organizowanego we własnym zakresie,
pożyczka, wczasy i wycieczki. Z zasobów funduszu
mogą korzystać zarówno pracownicy, jak i emeryci
spółki. Jest to kolejny element dbałości o pracownika,
w tym również emerytowanego.

Program Szczęśliwy Pracownik

W trosce o dobre samopoczucie i szeroko pojęty
well-being osób zatrudnionych w Tokai COBEX Polska
został uruchomiony program „Szczęśliwy Pracownik”.
Składają się na niego cykliczne webinary prowadzone
przez wykwalifikowanego psychologa, biblioteczka
z książkami o tematyce dotyczącej kryzysu, stresu,
samorozwoju czy też wychowania dzieci oraz poradniki dotyczące tematów związanych z dbaniem
o zdrowie psychiczne i samopoczucie.
– Uzyskanie tytułu Solidny Pracodawca to dla nas
zobowiązanie do dalszego rozwoju oraz motywacja do
kontynuowania rozpoczętych już działań. Dołożymy
wszelkich starań, aby Tokai Cobex Polska sp. z o.o. była
zawsze pracodawcą pierwszego wyboru – komentuje
Beata Rembierz.

essentiALA - polska, roślinna esencja
omega3 podbija świat

EssentiALA to wyjątkowy, opracowany przez polskich naukowców - roślinny
zamiennik tranu, czysta esencja omega3,
bez śladu zanieczyszczeń, rybiego posmaku i w nowoczesnej formie mono-estrów.
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego doceniając dobroczynny wpływ na
organizm zakwalifikowało estry essentiALA
jako nutraceutyk, czyli produkt wyizolowany z roślin, stanowiący koncentrat
składników bioaktywnych o działaniu pro-zdrowotnym.

EssentiALA ma pozytywny wpływ na
cały organizm - pomaga utrzymać właściwy poziom cholesterolu i chroni serce, wspiera prawidłowy wzrost i rozwój
dziecka, w tym rozwój mózgu a dzięki witaminie D, tak ważne obecnie, prawidłowe działanie układu immunologicznego.
EssentiALA jest produkowana z czystego oleju lnianego, który w procesie
technologicznym jest zamieniany w estry - mono-cząsteczki o „wydłużonym
uwalnianiu” dzięki którym dobroczynne

kwasy omega-3 krążą w organizmie aż
do 24 godzin (dla porównania te z oleju rybiego czy samego oleju roślinnego tylko 3-4 godziny), są stabilne i nie
utleniają się (nie jełczeją jak olej) a ich
niewielka ilość (4ml) zapewnia 100%
dziennego zapotrzebowania na kwasy omega3.
Linia produktów essentiALA to tylko
naturalne składniki o udowodnionym
działaniu, bez dodatków smakowych czy
konserwantów. Tak czyste, że mogą być

bezpiecznie stosowane przez kobiety
w ciąży czy podawane małym dzieciom.
Produkty pod marką essentiALA wytwarzane w Polsce od 2016 roku i są
również dostępne na  wielu rynkach
europejskich.
Więcej informacji w oficjalnym sklepie
producenta www.essentiala3.pl

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.

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.

