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No wo cze śni, mo bil ni i za wsze od po wie dzial ni

Pra�wo�pra�cy�przede�wszyst�kim
Od po wie dzial ny pra co daw ca ma

obo wią zek za pew nić opty mal ne wa -
run ki pra cy. Za py ta li śmy An nę 
Stru tyń ską, Dy rek to ra Per so nal ne -
go w Eni ro Pol ska, co kon kret nie
ozna cza to w przy pad ku Eni ro. – Ozna -
cza to przede wszyst kim sta łą 
dba łość o kształ to wa nie re la cji z pra -
cow ni ka mi w opar ciu o prze pi sy pra -
wa pra cy, co wią że się z wy bo rem
umów o pra cę, ja ko pod sta wo wej
for my kształ to wa nia tych re la cji. Dzia -
ła nie zgod ne z prze pi sa mi po twier -
dzi ły już dwie na gro dy Pań stwo wej
In spek cji Pra cy. Od po wie dzial ność
pra co daw cy ozna cza tak że in we sty -
cje w ele men ty wy kra cza ją ce po za
stan dar dy, które wy ni ka ją z prze pi -
sów pra wa (np. ubez pie cze nie, opie -

ka me dycz na). Pra wo pra cy sta wia
du że wy ma ga nia pra co daw com, nie
sprzy ja czę sto ko niecz nym pro ce -
som ob ni ża nia kosz tów. – Dość po -
wszech nym zja wi skiem na ryn ku pra -
cy sze ro ko dys ku to wa nym w me diach
są umo wy cy wil no praw ne. Bio rąc
pod uwa gę sy tu ację ży cio wą i eko -
no micz ną mło dych lu dzi, któ rym za -
le ży na sta bil no ści za wo do wej, ubez -
pie cze niach spo łecz nych i pra wach
pra cow ni czych, za trud nia my pra cow -
ni ków na umo wy o pra cę, któ re w na -
szej oce nie są naj bar dziej po żą da ną
przez nich for mą za trud nie nia – do -
da je Stru tyń ska.

Li�der�HR�on�li�ne
Eni ro Pol ska in we stu je w seg ment

on li ne, co – jak się oka zu je – ma na -
tu ral nie kon se kwen cje dla HR – dla
spo so bu, w ja ki udzie la on wspar cia
pra cow ni kom i two rzy dla nich no we
na rzę dzia. An na Stru tyń ska: – Sta le
się zmie nia my. Na si kon sul tan ci wy -
po sa że ni w na rzę dzia pra cy ta kie jak
lap to py i smart fo ny, pre zen tu ją na spo -
tka niach Klien tom wy szu ki war kę
pa no ra ma firm.pl oraz moż li wo ści na -
szych apli ka cji mo bil nych. Ko rzy sta -
ją ze sta ty styk i pre zen ta cji on li ne,
po nie waż Klien ci dzi siaj ocze ku ją
twar dych da nych, po twier dze nia, że
na kła dy fi nan so we wią żą się ze zwro -

tem in we sty cji. Wdra ża my plat for mę 
e -le ar nin go wą z te sta mi wie dzy i kom -
pe ten cji. Ma my kon kret ne pla ny
na przy szłość, do ty czą ce wdro żeń no -
wych funk cjo nal no ści na szych sys te -
mów, któ re bę dą słu ży ły Pra cow ni -
kom i Klien tom – do da je.

Mar�ke�ting�per�so�nal�ny,�
no�we�spo�so�by�ko�mu�ni�ka�cji

Pod no sze nie atrak cyj no ści miej sca
pra cy dla za trud nio nych i po ten cjal -
nych pra cow ni ków okre śla się mia -
nem mar ke tin gu per so nal ne go i jest
to trend, któ re go nie wol no lek ce wa -
żyć. Spój ny sys tem dzia łań we wnątrz
fir my wpły wa na utrzy ma nie ta len -
tów w or ga ni za cji. Nie zwy kle waż ne
są ko mu ni ka cja we wnątrz przed się -
bior stwa oraz sys tem mo ty wa cyj ny. 
– W Eni ro Pol ska roz bu do wa ny sys -
tem mo ty wa cyj ny obej mu je sys tem
pro wi zyj ny dla dzia łu sprze da ży, na -
gro dy za wy ni ki, licz ne kon kur sy (kil -
ka dzie siąt w ro ku) z na gro da mi fi -
nan so wy mi i rze czo wy mi. Sta no wią
one ele ment bu do wa nia za an ga żo wa -
nia i in te gra cji z fir mą. Dba my, aby
na gro dy by ły atrak cyj ne, są to np.
iPa dy. W kon kur sie, któ ry jest jesz cze
przed na mi, na zwy cięz ców cze ka ją
bi le ty na kon cert Ma don ny czy ga -
dże ty zwią za ne z Mi strzo stwa mi w pił -
ce noż nej – mó wi Stru tyń ska. 

Fir my co raz chęt niej się ga ją po no -
wo cze sne na rzę dzia z za kre su ko -
mu ni ka cji. We dług ra por tu Ad -
web, 78% naj więk szych firm po sia da
stro ny po świę co ne za gad nie niom,
które do ty czą  pra cy i ka rie ry, zaś wg
ba da nia Pen to ra, 59% przed się biorstw
pu bli ku je in for ma cje w In tra ne cie. 
– Dziś pod sta wo wym na rzę dziem ko -
mu ni ka cji jest In tra net, w któ rym za -
miesz cza my naj waż niej sze in for ma -
cje, pro ces re kru ta cji pro wa dzo ny
jest tak że za po mo cą Wir tu al nych
Tar gów Pra cy. Ser wis re kru ta cyj ny
pra ca.eni ro.pl in for mu je przy szłych
pra cow ni ków nie tyl ko o ofer tach
pra cy – udzie la tak że od po wie dzi
na py ta nie, jak pra cu je się w po -
szcze gól nych dzia łach Eni ro. Pro wa -
dzi my blog, na któ rym pra cow ni cy
pi szą o swo jej pra cy w Eni ro Pol ska,
a tak że o swo ich pa sjach i za in te re -
so wa niach. Sta ra my się iść z du chem
cza su. Li de rzy HR mu sza być dzi siaj
co raz bar dziej ak tyw ni w In ter ne cie,
a tak że w me diach spo łecz no ścio -
wych. To jest kie ru nek, w któ rym bę -
dzie my się roz wi jać – pod kre śla Stru -
tyń ska.

GRZe GORZ KO ZiC Ki

Fir�ma�eni�ro�Pol�ska sp.�z o.o.�otrzy�ma�ła�ty�tuł�„od�po�wie�dzial�ny�Pra�co�daw�ca�–�Li�der�hR 2012”.�Jest�to�po�twier�dze�nie�przy�ję�te�go
przez�fir�mę�spo�so�bu�funk�cjo�no�wa�nia�w co�dzien�nych�re�la�cjach�z pra�cow�ni�ka�mi.

Peł ne za an ga żo wa nie

– Pa nie Pre ze sie, Wro cław skie
Za kła dy Zie lar skie „Her ba -
pol” S.A. otrzy ma ły ty tuł
„Od po wie dzial ny Pra co daw -
ca – Li der HR 2012”, gra tu lu ję.
Jak przyj mu je Pan tę na gro dę
i co ona dla Pa na ozna cza?
– Dzię ku ję bar dzo w imie niu Za -
rzą du Spół ki i jej pra cow ni ków.
Jest to dla nas szcze gól ne wy róż -
nie nie, po nie waż do ty czy nie zwy -
kle waż ne go aspek tu funk cjo no -
wa nia na szej fir my. Her ba pol
Wro cław S.A. jest spół ką za ło żo -
ną w 1993 ro ku, głów nie przez
ów cze snych pra cow ni ków przed -
się bior stwa pań stwo we go – Wro -
cław skie Za kła dy Zie lar skie
Her ba pol. W tam tych cza sach pra -
cow ni cy za ry zy ko wa li i za in we -
sto wa li oszczęd no ści swo je go ży -
cia, wy ku pu jąc fir mę w ra mach
tzw. le asin gu pra cow ni cze go. Już
od sa me go po cząt ku swo je go ist -
nie nia Spół ka, w swo jej stra te gii
roz wo ju, po ło ży ła du ży na cisk
na cią gły wzrost kom pe ten cji i za -
an ga żo wa nia lu dzi w niej pra cu -
ją cych. Do strze ga jąc już wte dy,
iż jest to je den z jej czyn ni ków
suk ce su. Dzię ki ta kie mu po dej -
ściu dziś Her ba pol Wro cław S.A.
mo że po szczy cić się nie zwy kle
kom pe tent ną i za an ga żo wa ną ka -
drą pra cow ni ków. Ak tu al nie Her -
ba pol Wro cław S.A. za li cza się
do gro na naj więk szych, pol skich
firm far ma ceu tycz nych, sprze da -
jąc swo je pro duk ty za rów no na te -
ry to rium Pol ski, jak i po za jej gra -
ni ca mi. 

– Jak waż ną ro lę od gry wa sze -
ro ko ro zu mia na wy so ka ja kość
za trud nie nia w roz wo ju Pań stwa
fir my?
– Jak już wcze śniej wspo mnia łem,
jest to je den z klu czo wych czyn ni -
ków suk ce su na szej fir my. Bran ża
w któ rej dzia ła my, czy li bran ża far -
ma ceu tycz na, jest w znacz nym stop -
niu opar ta na wie dzy, do świad cze -
niu i in no wa cyj no ści. Na szym
zda niem, aby wy róż nić się na tak
kon ku ren cyj nym ryn ku, na le ży sku -
pić wo kół sie bie pra cow ni ków o naj -
wyż szych kom pe ten cjach i po nad -
prze cięt nym za an ga żo wa niu. Aby
to osią gnąć sta ra my się za pro po no -
wać swo im pra cow ni kom kom for -
to we wa run ki pra cy oraz sze ro ki
pa kiet so cjal ny. Co waż ne, sta ra my
się utrzy mać wy so ki stan dard za -
trud nie nia, nie za leż nie od zaj mo -
wa ne go sta no wi ska. Przy ję li śmy
bo wiem za sa dę, iż każ dy pra cow -
nik ma re al ny wpływ na wy nik fir -
my i ja kość do star cza nych pro duk -
tów. Je ste śmy fir mą ofe ru ją cą swo im
pra cow ni ków sta bil ną pra cę, za go -
dzi we wy na gro dze nie. Ce chą
cha rak te ry stycz ną na szej fir my jest
pro gram dłu go ter mi no we go mo ty -
wo wa nia pra cow ni ków, umoż li wia -
ją cy na by cie ak cji na szej Spół ki
w atrak cyj nej ce nie. Dzię ki te mu
pro gra mo wi, rów no le gle do tra dy -
cyj ne go sys te mu pre mii i na gród,
na si pra cow ni cy ma ją moż li wość
uzy ska nia ko rzy ści w po sta ci wy -
pła ca nej dy wi den dy. Oczy wi ście,
na si pra cow ni cy mo gą li czyć tak że
na bar dziej stan dar do we be ne fi ty,
jak: do fi nan so wa nie do wcza sów,
zwrot wy dat ków na ce le kul tu ral ne
i spor to we czy cho ciaż by opie ka
me dycz na lub pre fe ren cyj ne po -
życz ki. O do brą at mos fe rę w pra cy
dba my, or ga ni zu jąc co rocz ne spo -

tka nia in te gra cyj ne dla wszyst kich
na szych pra cow ni ków. Pa mię ta my
tak że o na szych eme ry tach i ren ci -
stach, w spo sób sta ły współ pra cu -
je my z wy bra ny mi or ga ni za cja mi
cha ry ta tyw ny mi. 
– Pra cow ni cy Pań stwa Spół ki
ma ją za pew nio ny sze ro ki wa -
chlarz moż li wo ści roz wo ju i pod -
no sze nia kwa li fi ka cji. Pro szę
przy bli żyć ten ob szar Pań stwa
dzia łań.
– Sta ły roz wój i cią głe pod no sze -
nie kwa li fi ka cji przez na szych pra -
cow ni ków po zwa la nam, nie prze -
rwa nie od wie lu lat, utrzy mać
wy so ki po ziom na szych pro duk -
tów. W tym ce lu w fir mie funk -
cjo nu je roz bu do wa ny sys tem szko -
leń skie ro wa ny do pra cow ni ków
róż ne go szcze bla. Co rocz nie, oso -
by za rzą dza ją ce po szcze gól ny mi

ob sza ra mi fir my, we współ pra cy
z Dzia łem Kadr, zo bo wią za ne są
do opra co wa nia pla nu szko leń dla
pod le głych pra cow ni ków. Oczy -
wi ście za kres szko leń usta la ny jest
na pod sta wie zaj mo wa ne go sta -
no wi ska, wy ma ga nych kom pe ten -
cji oraz prze ja wia nej ini cja ty wy.
Obok ty po wych szko leń wy bra -
nym pra cow ni kom pro po nu je my
rów nież moż li wość po sze rze nia
swo jej wie dzy w ra mach stu diów
po dy plo mo wych czy kur sów ję -
zy ko wych. Od wie lu lat stan dar -
dem w na szej fir mie jest wpro wa -
dza nie no wych pra cow ni ków
w opar ciu o za sa dy men to rin gu.
Do każ dej no wo za trud nio nej oso -
by wy zna cza ny jest do świad czo -
ny, pra cow nik, któ ry po ma ga no -
we mu pra cow ni ko wi w zdo by ciu
do świad cze nia oraz uła twia szyb -

szą akli ma ty za cję w fir mie. Dzię -
ki ta kie mu po dej ściu sta ra my się
opty mal nie za rzą dzać wie dzą oraz
do świad cze niem na szych pra cow -
ni ków, prze no sząc to bez po śred -
nio na wy ni ki na szej fir my.
– Pań stwa Spółka cha rak te ry zu -
je się sze ro kim i spe cja li stycz nym
pro fi lem dzia łal no ści. Czy mógł -
by Pan przed sta wić ofer tę fir my?
– Her ba pol Wro cław S.A. jest to
fir ma dzia ła ją ca głów nie w bran ży
far ma ceu tycz nej. Pro du ku je my za -
rów no le ki OTC (do stęp ne bez re -
cep ty), jak rów nież le ki wy da wa ne
na re cep tę. Od lat je ste śmy wy spe -
cja li zo wa ni w le kach na do le gli -
wo ści tra wien ne, jed nak na sze pro -
duk ty moż na zna leźć nie mal że we
wszyst kich ka te go riach te ra peu -
tycz nych. Szcze gól nie po le cam wy -
twa rza ne przez nas ko sme ty ki z se -
rii Ba ifem czy płyn sto ma to lo gicz ny

Ba ika dent – pro duk ty za wie ra ją ce
w swo im skła dzie tar czy cę baj kal -
ską. W swo jej ofer cie po sia da my
rów nież zio ła jed no rod ne oraz
smacz ne her bat ki owo co we.
– Czym za tem Wro cław skie Za -
kła dy Zie lar skie „Her ba pol” S.A.
wy róż nia się na tle in nych firm
ze swo jej bran ży?
– Dys po nu jąc do świad czo ną ka drą
pra cow ni ków je ste śmy w sta nie za -
pro po no wać pro duk ty o nie zwy kle
ory gi nal nych re cep tu rach. Po pro -
stu in we stu jemy od lat w roz wój
na szych pra cow ni ków, na sza tra -
dy cja w zio ło lecz nic twie się ga już
po nad 60 lat, do sko na le zna my się
na pro duk cji le ków opar tych na ba -
zie su row ców ro ślin nych. Ku pu jąc
na sze pro duk ty mo że cie być pań -
stwo pew ni ich opty mal ne go skła -
du oraz nie zmien nie wy so kiej ja -
ko ści po przy stęp nej ce nie.

■ „Her�ba�pol�Wro�cław” S.A. spe cja li zu je się w pro duk cji wy ro bów
far ma ceu tycz nych na ba zie su row ców zie lar skich. Fir ma jest naj -
więk szym pro du cen tem le ków zio ło wych w Pol sce. Od po nad 60 lat
wpro wa dza na ry nek no wo cze sne pre pa ra ty zio ło we, w któ rych łą -
czy osią gnię cia me dy cy ny na tu ral nej oraz naj no wo cze śniej sze tech -
no lo gie sto so wa ne w pro duk cji le ków. 
Dzię ki wy so ko wy kwa li fi ko wa nym spe cja li stom oraz ści słej współ -
pra cy z wie lo ma in sty tu ta mi na uko wy mi i wyż szy mi uczel nia mi, Spół -
ka mo że za gwa ran to wać, że jej pro duk ty są sku tecz ne i bez piecz ne
dla or ga ni zmu.
Wro cław ski Her ba pol pro du ku je le ki na róż ne scho rze nia i do le gli wo -
ści. Wszyst kie le ki po przej ściu zło żo nej i dłu go trwa łej pro ce du ry re -
je stra cyj nej otrzy ma ły ze zwo le nia Mi ni stra Zdro wia. Ich bar dzo wy -
so ką ja kość za pew nia po zy ski wa nie su row ców z te re nów eko lo gicz nie
czy stych i speł nia ją cych wy so kie nor my za war to ści skład ni ków czyn -
nych. Każ dy etap pro duk cji pod da wa ny jest ry go ry stycz nej kon tro li
wg szcze gó ło wo opra co wa nych pro ce dur, w no wo cze śnie wy po sa -
żo nych la bo ra to riach. 
O po pu lar no ści le ków wro cław skie go pro du cen ta naj le piej świad czy
fakt, iż w wie lu gru pach far ma ko lo gicz nych na le żą one do naj czę -
ściej sto so wa nych przez pa cjen tów. Ta kie le ki jak Ra pha cho lin C,
Ve ne scin, He mo rol, Car diol C czy Ra di rex zna ne są nie tyl ko w Pol -
sce, ale tak że po za gra ni ca mi, na Li twie, Ukra inie, w Gru zji, Ło twie,
Buł ga rii, jak rów nież w USA, Ka na dzie i Au stra lii. 

Z To�ma�szem�mu�chą, 
Wi ce pre ze sem Za rzą du 
Wro cław skich Za kła dów 
Zie lar skich „Her ba pol” S.A.,
roz ma wia Grze gorz Ko zic ki.

Siedziba Spółki

R E K L A M A


