
OPOLSKA MARKA 2021 – laureaci i wyróżnieni 

I. Kategoria „Opolskie się wspiera”: 

Laureat 

L.p. Podmiot Uzasadnienie 

1.  
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społeczno-Edukacyjnych 
PRUDENTER AGAS 

Za ogromne wsparcie dzieci i młodzieży podczas pandemii 
Covid-19 w zakresie edukacji oraz zdrowia psychicznego 
poprzez organizację dodatkowych zajęć oraz innowacyjnych 
warsztatów, wyposażenie w materiały dydaktyczne i artykuły 
szkolne, a także spotkania i warsztaty z psychologiem. 

 

Wyróżnienia 

L.p. Podmiot Uzasadnienie 

1.  
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Społeczności Lokalnej „Aktywni” 

Za przeprowadzenie akcji mających na celu integrację  
i wspólne, kreatywne oraz atrakcyjne spędzanie czasu całych 
rodzin. 

 

II. Kategoria „Pracodawca roku”: 

Laureat 

L.p. Podmiot Uzasadnienie 

1.  
NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. 
z.o.o. 

Za szczególne dbanie o pracowników poprzez regularne 
sprawdzanie ich poziomu zadowolenia z warunków pracy, 
wzorcowe przestrzeganie zasad BHP, finansowanie szkoleń, 
dofinansowanie studiów, kursów – m.in. językowych, a także 
szeroką gamę benefitów – prywatną opiekę medyczną – 
zarówno dla pracowników, jak i ich rodzin, dopłaty do 
wypoczynku letniego pracowników oraz ich dzieci i wiele 
innych. Dodatkowo za szeroką działalność społeczną. 

2.  Polaris Poland Sp. z o.o. 

Za stały wzrost dynamiki zatrudnienia, pomimo sytuacji 
związanej z pandemią Covid-19, rozbudowany system 
szkolenia pracowników – w tym dofinansowania wszelkich 
aktywności podejmowanych na rzecz ich rozwoju, atrakcyjną 
politykę motywacyjną pracowników oraz liczne benefity dla 
pracowników – m.in. prywatna opieka medyczna, 
dofinansowania do posiłków w firmowej kantynie, możliwość 
bezpłatnego wypożyczenia firmowych pojazdów na weekend  
i wiele innych. 



L.p. Podmiot Uzasadnienie 

3.  
Zakład Aktywności Zawodowej w 
Kluczborku 

Za wspieranie osób z niepełnosprawnościami (w zakładzie 
większość zatrudnionych pracowników to osoby 
niepełnosprawne) – możliwość skorzystania ze stałego 
wsparcia psychologa, psychiatry, fizjoterapeuty i doradcy 
zawodowego. Organizacja szkoleń branżowych, wizyt 
studyjnych, czy też warsztatów, podnoszących kwalifikacje i 
rozwój osobisty pracowników, a także wycieczek i spotkań 
integrujących pracowników. Stały wzrost dynamiki 
zatrudnienia – w tym także osób niepełnosprawnych, pomimo 
sytuacji związanej z pandemią Covid-19. 

 

Wyróżnienia: 

L.p. Podmiot Uzasadnienie 

1.  Multiserwis Sp. z.o.o. 

Za kompleksowe rozwiązania dla pracowników wszystkich 
szczebli, skutkujące poszerzaniem wiedzy, kompetencji i 
dbaniem o stały rozwój załogi oraz za inwestowanie  
w szkolnictwo zawodowe i wsparcie młodzieży na początku 
drogi zawodowej. 

2.  bardusch Polska Sp. z.o.o. 

Za duże zaangażowanie w działalność społeczną, a także 
zapewnienie pracownikom najwyższego bezpieczeństwa  
w pracy podczas pandemii Covid-19 oraz atrakcyjnych 
benefitów i świadczeń dodatkowych, m.in. świadczenia 
urlopowe, wyprawki szkolne i wiele innych. 

3.  Paretti Sp. z.o.o. Sp. K. 

Za otwarte podejście do potrzeb pracowników, w tym m.in. 
opracowanie dogodnych procedur, umożliwiających pracę w 
dogodnej formie dla młodych rodziców (elastyczny grafik 
pracy, możliwość pracy zdalnej na żądanie), udogodnienia dla 
pracowników uczących się, wydłużenie czasu na przerwę w 
ciągu dnia i przeznaczenie jej na wspólny lunch wpływający na 
integrację pracowników. 

4.  
Park Naukowo-Technologiczny  
w Opolu Sp. z.o.o. 

Za dofinansowania na podnoszenie wiedzy i kompetencji 
kadry, a także udogodnienia (elastyczny grafik pracy) dla 
pracowników uczących się, przejrzysty system motywacyjny 
oraz szeroką współpracę partnerską. 

 

III. Kategoria „Usługa/produkt on-line”: 

Laureat: 

L.p. Podmiot Uzasadnienie 



1.  netkoncept.com Spółka Jawna 

Usługa: Elektroniczny System Obiegu Dokumentów SOD365  
 
Za wszechstronny zakres spraw, które można załatwić on-line 
oraz innowacyjność systemu, a także umożliwienie interakcji 
użytkownikom. 

2.  LATEX sp. z.o.o. 

Usługa: Xpartner.pl + Dropshipping + Serwis 500  
 
Za szeroki zakres i profesjonalność usług on-line i ich 
funkcjonalność oraz szybkość wyszukiwania, wysoką jakość 
wykonania, a także umożliwienie użytkownikom interakcji. 

 

Wyróżnienia: 

L.p. Podmiot Uzasadnienie 

1. Teatr Ekostudio w Opolu 

Usługa: Ekovision tv  
 
Za jakość, dostępność i przekazywanie obiektywnych 
informacji. 

2. 

Floral ART. Monika Bębenek 
Kwiaciarnia Zielona Gęś  
Kwitnące Horyzonty Szkoła 
Florystyczna 

Usługa: Kursy, szkolenia, webinary i streamy  
 
Za umożliwienie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności drogą 
on-line. 

3. 
SNH Michał Junik, właściciel marki 
SNH Drones 

Usługa: Szkolenie dla pilotów dronów do wykonywania 
lotów w kategorii szczególnej  
 
Za jakość  i nowoczesność świadczonych usług oraz 
utworzenie platformy e-learningowej z materiałami 
szkoleniowymi. 

 

IV. Kategoria „Produkt”: 

Laureat: 

L.p. Podmiot Uzasadnienie 

1. PRO-VENT Systemy Wentylacyjne 

Produkt: Clean R Medical – urządzenie do dekontaminacji 
powietrza i powierzchni  
 
Za innowacyjność, jakość i nowoczesność produktu i jego 
odpowiedź na bieżące potrzeby związane z pandemią Covid-
19, jak również wszechstronność zastosowania. 

2. Filplast Sp. z.o.o. 

Produkt: Powłoka na szyby Filplast Pure Air  
 
Za jakość, nowoczesność i innowacyjność produktu oraz 
atrakcyjne i ekologiczne rozwiązania w nim zastosowane.   



3. ZPH Doktorvolt Zbigniew Maleska 

Produkt: Stacja ładowania typ 2 WALLBOX  
 
Za wspieranie ekologicznych rozwiązań, nowoczesność, 
innowacyjność oraz staranność wykonania produktu. 
Możliwość bezpiecznej i bezkontaktowej dostawy. 

 

Wyróżnienia: 

L.p. Podmiot Uzasadnienie 

1. 
Fundacja Dom Rodzinnej 
Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem 
Mózgowym w Opolu 

Produkt: Galeria Biały Kruk  
 
Za ogromny wachlarz produktów oraz integrację społeczną 
oraz aktywizację osób niepełnosprawnych przy ich 
powstawaniu. 

2. 
Stolarstwo i Usługi Meblowo-
Budowlane Adrian Halupczok 

Produkt: Kolekcja mebli kuchennych MADERA  
 
Za tradycyjne, ręczne rzemiosło o niezwykle nowoczesnym 
stylu i z innowacyjnymi zastosowaniami. 

3. bardusch Polska Sp. z.o.o.   

Produkt: Odzież do pomieszczeń czystych  
 
Za elastyczne i szybkie przestawienie profilu działalności do 
potrzeb wynikających z pandemii Covid-19 oraz utworzenie 
innowacyjnej oferty dla pomieszczeń czystych. 

 

 

 

V. Kategoria „Opolskie ze smakiem”: 

Laureat: 

L.p. Podmiot Uzasadnienie 

1. Cukiernia Magosz Maria Magosz 

Produkt: Krajanka z serem/makiem/jabłkami  
 
Za nawiązanie w produkcie do lokalnej tradycji, używanie do 
jego produkcji lokalnych przetworów i ogromną promocję 
naszego regionu na różnego rodzaju targach, jarmarkach  
i wielu innych wydarzeniach. 

 

Wyróżnienia: 



L.p. Podmiot Uzasadnienie 

1. 
Gospodarstwo Rolne Klaudiusz 
Matejka 

Produkt: Warzywa  
 
Za uprawę naturalnych produktów na polach położonych w 
naszym regionie, które są również składnikami tradycyjnych 
dań Opolszczyzny, a także prowadzenie innowacyjnej 
sprzedaży poprzez Warzywomaty. 

2. Opolanka Sp. z.o.o. Sp. k 

Produkt: Śląskie Niebo  
 
Za utworzenie dania nawiązującego do tradycji naszego 
regionu w nowoczesnym wydaniu oraz wykonanie go z 
lokalnych produktów. 

 

 


