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Kolegium redakcji portalu MarkaPracodawcy.pl przyznało Wyróżnienie oraz Nagrodę Specjalną 
(statuetka "Friendly Workplace 2020") dla Recordati Polska.  
 

 
 

We wrześniu 2020 r. kolegium redakcji portalu MarkaPracodawcy.pl przyznało firmie Recordati Polska 
wyróżnienie i statuetkę Friendly Workplace 2020. Szczególnie wysoko redakcja oceniła obszar relacji  
z pracownikami i kulturę organizacyjną firmy, nowoczesne podejście w obszarze rozwoju zawodowego  
i satysfakcji pracowników, programy prozdrowotne oraz mnogość inicjatyw na rzecz tworzenia 
przyjaznego dla zdrowia środowiska pracy. Doceniono także działania wolontariatu pracowniczego 
Recordati Polska, w tym pomoc dla szpitali i lekarzy w czasie pandemii COVID-19. 
 
 

 
 
 
 
„Wyróżnienie i nagroda Friendly Workplace jest efektem wspólnej zespołowej codziennej pracy nad 
udoskonalaniem naszej firmy. To dzięki naszym pracownikom, ich zaangażowaniu w badania ankietowe, 
aktywnemu udziałowi w grupie projektowej Dream Team, chęciom niesienia pomocy tam gdzie jest 
potrzebna, a także dzieleniem się pomysłami, pozytywną energią i satysfakcją z pracy zespołowej – ta 
nagroda trafiła do naszej firmy. Razem tworzymy takie środowisko, w którym chcemy pracować, jesteśmy 
„friendly” i razem tworzymy wyjątkowe miejsce pracy.”, powiedziała Dominika Dłużniewska, HR Manager 
CEE  Recordati Polska. 
 

„Jestem dumny z otrzymania przez 
naszą firmę wyróżnienia i statuetki 
Friendly Workplace za propagowanie 
idei work-life balance, a także za nasze 
zaangażowanie na rzecz tworzenia 
zdrowego, przyjaznego miejsca pracy. 
Zawsze podkreślamy, że korzystamy  
z najlepszych zasobów, jakimi są nasi 
pracownicy, w oparciu o jasne reguły  
i zasady współpracy oraz otwartą 
komunikację. Dziękuję wszystkim 
pracownikom Recordati Polska za ich 
wkład w tworzenie i utrzymanie 
przyjaznej atmosfery pracy.”, 
powiedział Janusz Gaudnik, Dyrektor 
Generalny Recordati Polska. 
 



 
„Friendly Workplace” to prestiżowe wyróżnienie dla firm, które szanują i wspierają model równowagi 
pomiędzy pracą, a życiem prywatnym, tworzą zdrowe i przyjazne środowisko pracy, stawiają na otwarte  
i partnerskie relacje z pracownikami, inwestują w rozwój ich kompetencji zawodowych oraz 
zainteresowań. Szczególnie w roku wyjątkowych wyzwań w HR-rze, portal markapracodawcy.pl nagradza 
i promuje w ramach programu FRIENDLY WORKPLACE 2020 zaangażowanych pracodawców z inicjatywą, 
którzy chronią zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, inwestują w narzędzia ułatwiające pracę  
w czasie obostrzeń, budują atmosferę zaufania i dbają o dobre relacje w zespole.  

Założona w 1926 r., firma Recordati  ma ponad 90 - letnie doświadczenie, obecnie działa w ponad 150 
krajach i zatrudnia ponad 4300 pracowników. Od 1953 r. główną siedzibą firmy jest Mediolan. W latach 
90-tych rozpoczęła się ekspansja firmy na Europę i inne kontynenty, która trwa do dzisiaj. Każdego roku 
firma wchodzi na nowe rynki, powiększa portfolio produktów i tempo wzrostu. Polski oddział firmy powstał 
w 2012 r. Recordati  Polska zatrudnia ponad 130 osób, hołduje respektowanym wartościom takim jak: 
pragmatyzm, gospodarność, elastyczność, zaangażowanie, uczenie się poprzez działanie, 
odpowiedzialność i zorientowanie na wyniki.  

 

 

 Jesteśmy ‘friendly’, bo razem tworzymy wyjątkowe miejsce pracy.  
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