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BGK – nowocześnie, odpowiedzialnie i globalnie
Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, 
którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego 
Polski oraz sektora publicznego. Bank jest pięciokrotnym laureatem 
tytułu Solidnego Pracodawcy Roku. Obecnie firma zatrudnia 1881 
pracowników, którzy mogą liczyć na szereg programów rozwijających 
kompetencje i motywujących do efektywniejszej pracy.  

 Bank Gospodarstwa Krajowego 
to już nie tylko działanie lokalne, 
ale również globalne. Od września 
2018 roku firma działa w Brukse-
li, w maju 2019 roku otworzyła 
swoje podwoje we Frankfurcie, 
w 2020 w Londynie i Amster-
damie. W bliskiej perspektywie 
BGK planuje otwarcie kolejnych 
przedstawicielstw, m.in. w Paryżu 
i Singapurze oraz Waszyngtonie. 
Globalne działanie równoznaczne 
jest z dołączeniem do grona nowo-
czesnych, odpowiedzialnych mię-
dzynarodowych przedsiębiorstw 
nastawionych na rozwój i dosko-
nalenie zgodne z najnowszymi 
standardami. 

Nowoczesne technologie 
i work-life balance

 Jak przystało na bank XXI wie-
ku, BGK kontynuuje wdrażanie 
nowoczesnych technologii w pro-
cesie rekrutacji. W tym roku do 
promocji Letniej Akademii BGK 

wykorzystano Voicebota rekru-
tacyjnego oraz test feedbackowy 
promujący aktualne oferty pracy.
 BGK wspiera również osoby 
z niepełnosprawnościami, 50+, 
kobiety w ciąży oraz młode mat-
ki. Wszystko to w ramach działań 
promujących model work & life 
balance. Pracownicy mogą liczyć 
na programy takie jak: bądź ergo, 
bądź zdrowy, bądź aktywny, bądź 
spełniony. Kobiety, które wracają 
do pracy po urlopach macierzyń-
skich, mogą łączyć przerwę na 
karmienie (2x30 min.) oraz moż-
liwość wcześniejszego kończenia 
dnia pracy. Oboje rodziców może 
korzystać z dwóch dni opieki na 
każde dziecko do 14 roku życia. 
 Bank wdrożył ruchomy czas 
pracy, a więc pracownicy mogą 
rozpoczynać pracę między godziną 
siódmą a dziewiątą i proporcjo-
nalnie kończyć pracę po ośmiu 
godzinach. Zgodnie z najnowszy-
mi standardami wprowadzono 
również możliwość pracy zdalnej. 

Szansa dla młodych

 Każdego roku BGK realizuje 
program praktyk i staży, w ramach 
którego przyjmuje blisko 60 prak-
tykantów. Dzięki tej inicjatywie 
absolwenci oraz studenci studiów 
mogą zdobywać cenne doświad-
czenie i umiejętności niezbędne 
do funkcjonowania w środowisku 
zawodowym. Dla firmy jest to naj-
lepsza okazja do pozyskiwania ta-
lentów, które wzmocnią bankową 
załogę. Praktykanci mogą uczestni-
czyć w dwóch programach: Letniej 
Akademii BGK oraz Startu z BGK.
 Pierwszy z wymienionych pro-
gramów zapewnia studentom moż-
liwość uzyskania przydatnych na 
dalszej ścieżce kariery referencji oraz 
certyfikatów. Uczestnicy zatrudniani 
są na umowy o praktykę absolwenc-
ką. Praktyki cieszą się ogromnym 
powodzeniem. W 2020 roku bank 
otrzymał blisko 6 000 zgłoszeń.
 Drugi z programów, czyli 
Start z BGK to całoroczne płatne 

praktyki, trwające maksymalnie 3 
miesiące. Mogą w nich brać udział 
studenci i absolwenci, którzy po-
szukują pierwszych doświadczeń 
zawodowych nie tylko w obszarze 
bankowości i finansów, ale również 
m.in. HR, IT, prawa czy administracji. 
Po odbyciu praktyk najlepiej ocenie-
ni uczestnicy mogą liczyć na pełne 
zatrudnienie w BGK.

Z myślą o rozwoju 
pracowników

 Pracownicy BGK dostają wiele 
możliwości podnoszenia kwalifi-
kacji. Począwszy od kursów języ-
ka angielskiego, przez szkolenia 
i warsztaty rozwijające kompe-
tencje miękkie, aż po programy 
menedżerskie – osoby zatrudnio-
ne w banku mają szansę na stałe 
doskonalenie swoich umiejętności.  
 Polityka rozwoju pracowników 
BGK opiera się na dużych projek-
tach rozwojowych, szkoleniach 
zamkniętych i otwartych, nauce 
języków obcych oraz studiach 
podyplomowych. Większość 
tych działań organizowanych jest 
w formie szkoleń zamkniętych. 
Umożliwia to lepsze dostosowa-
nie programu do potrzeb banku 
oraz przeszkolenie większej liczby 
osób i efektywniejsze wykorzysta-
nie środków finansowych.

Ścieżka managera

 Dla pracowników debiutują-
cych w rolach managerskich BGK 
przygotował program rozwojo-
wy „ABC Menedżera”. Uczestnik 
przedsięwzięcia zapoznaje się 
z zagadnieniami dotyczącymi 
prawa i czasu pracy, szacunku 
w miejscu zatrudnienia, a także 
rozwija cenne kompetencje me-
nedżerskie. Do tych ostatnich 
należą m.in. świadomość bizne-
sowa, komunikacja i wywieranie 
wpływu, rozwój i motywowanie 
oraz zarządzanie zmianą. Osoby 
na stanowiskach managerskich 
rozwijają swoje kompetencje 
na podstawie wprowadzonego 
w 2017 roku modelu kompetencji 
przywódczych BGK. Otrzymują 
one możliwość skorzystania 
z ekskluzywnych form rozwoju, 
takich jak coaching, udział w au-
torskim programie „Świadome 
Przywództwo”, czy seminarium 
GRID. Menedżerowie na stanowi-
skach dyrektorskich uczestniczą 
w kilkudniowym programie roz-
wojowym opartym na 5 pozio-
mach przywództwa J. Maxwella, 
natomiast menedżerowie najniż-
szego szczebla rozwijają swoje 
kompetencje w szkoleniach oraz 
warsztatach w ramach „Vademe-
cum Menedżera”.

Wspieramy talenty 
i jesteśmy odpowiedzialni

 Pracownicy BGK mogą również 
liczyć na coaching oraz możliwość 
wzięcia udziału w otwartych pane-
lach ekspertów, podczas których 
podejmowane są różne tematy – od 
spraw czysto zawodowych, aż po 
hobby. Kolejnym ciekawym progra-
mem jest „Bank Talentów” prze-
znaczony dla wyróżniających się 
członków załogi. W jego ramach są 
do wyboru trzy ścieżki – dla eksper-
tów, dla przyszłych menedżerów 
i dyrektorów. BGK to również inwe-
stycje społecznie odpowiedzialne 
i rozwiązania proekologiczne. W lu-
tym 2018 ruszył rządowy program 
SMOG STOP mający na celu m.in. 
poprawę jakości powietrza poprzez 
przeprowadzenie termomoderni-
zacji domów w gminach, w których 
jest największy problem ze smo-
giem. W pilotażowym programie 
wzięły udział 23 gminy wyłonione 
spośród 33 polskich miejscowości 
widniejących na niechlubnej liście 
50 europejskich miast z najgorszą 
jakością powietrza. Stale prowa-
dzony jest program wolontariatu 
pracowniczego, w ramach które-
go pracownicy podejmują wiele 
aktywności, jak wsparcie dzieci 
z domów dziecka lub seniorów, 
renowacje, sadzenie drzew.
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Jesteśmy dla Ciebie od 17 lat
Chciałoby się napisać, że 17 edycji minęło jak jeden dzień. Jeszcze nie tak dawno Laur Konsumenta 
wchodził na rynek, zaskakując wszystkich swoją pionierską misją i wizją. A ta nie jest skomplikowana, 
bo to co proste sprawdza się przecież najlepiej. Od kilkunastu lat projekt przynosi konsumentom 
i dostarczającym im produkty oraz usługi firmom odpowiedź na pytanie o to, kto jest najpopularniejszy 
w swojej kategorii plebiscytu. Kogo i co można polecić innym? Z biegiem lat to charakterystyczne 
godło stało się jedną z najbardziej rozpoznawalnych form graficznych rekomendacji produktów i usług. 
Za naklejonym na opakowaniu lub umieszczonym na stronie laureata znakiem stoją setki oddanych 
przez respondentów głosów w każdej z ponad 300 funkcjonujących kategorii – to brzmi dumnie.

LAUR KONSUMENTA / LAUR KLIENTA

Marka,
która się
wyróżnia 
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Centrum Korporacyjne w Grupie Kapitałowej 
zatrudnia około sześciuset pięćdziesięciu 
pracowników, a w całej Grupie Kapitałowej pracuje 
ich około czterdzieści tysięcy. To z jednej strony 
daje bardzo duże możliwości, ale rodzi też bardzo 
dużą odpowiedzialność. Tym bardziej cieszy 
nagroda Solidny Pracodawca 2021, która jest 
potwierdzeniem, że nasze działania są słuszne.

 W PGE nie mówimy o za-
rządzaniu zasobami ludzkimi, 
o departamentach kadr, ale o za-
rządzaniu kapitałem ludzkim. 
Departament odpowiedzialny 
za ten obszar w PGE S.A. nazywa 
się Departamentem Zarządzania 
Kapitałem Ludzkim. Zasób sta-
nowi coś pasywnego, wykorzy-
stywanego w procesie, kapitał 
jest zaś bardziej dynamiczny – to 
wartość, która jest pomnażana. 
Co więcej – nie sam człowiek jest 
kapitałem, ale to, co w sobie nosi 
– jego motywacja, sposób działa-
nia, umiejętności, inicjatywa.
 Jedną z głównych odpowie-
dzialności komórek w tym obsza-
rze jest zapewnienie zgodności 
z prawem we wszelkich dzia-
łaniach pracodawcy i sprawne 
prowadzenie procesów trans-
akcyjnych, które pozwalają na 
przykład na zawarcie formalnie 
poprawnych umów czy termino-
we wypłaty wynagrodzeń. W PGE 
dominuje jednak przekonanie, że 
budowanie efektywności i satys-
fakcji z pracy wyrasta z pokładów 
leżących zupełnie gdzie indziej. 
A że to przekonanie się sprawdza, 
świadczą chociażby wyniki ubie-
głorocznego Badania Opinii Pra-
cowników – zmierzone za jego 

PGE – jesteśmy zawsze blisko pracownika

pomocą zaangażowanie w PGE 
S.A. wyniosło 82 procent (co jest 
średnią pozytywnych odpowiedzi 
na pytania składające się na skalę 
zaangażowania), a w jednej z na-
szych spółek – PGE Energia Ciepła 
– 72 procent. Z wykonanych przez 
PGE benchmarków wynika, że to 
wysokie wyniki, wyróżniające się 
na polskim rynku pracy.
 Z czego to zaangażowanie się 
bierze? Jego źródło to ludzie, któ-
rzy chcą pracować z pasją. Ważny 
jest przy tym fakt, że wyraźnie 
komunikujemy naszą misję i wi-
zję, a także kierunek, w którym 
zmierzamy. Zgodnie z ogłoszoną 
w ubiegłym roku strategią, wyty-
czamy nowe kierunki dla polskiej 
energetyki, inwestujemy w inno-
wacyjne rozwiązania i dajemy 
możliwości faktycznego wpływu 
na to, jak za kilka, kilkanaście lat 
będzie wyglądała polska energe-
tyka, której funkcjonowanie ma 
niebagatelny wpływ na codzienne 
życie milionów Polaków. To daje 
poczucie ogromnej odpowiedzial-
ności i satysfakcję z pracy przy 
czymś naprawdę ważnym.
 Jednak jaka w tym wszystkim 
jest rola kapitału ludzkiego? Ce-
lem jest oczywiście zapewnianie 
zmotywowanej kadry, posiadają-

cej odpowiednie kompetencje, 
ale też trzeba na to spojrzeć przez 
pryzmat codzienności. Przede 
wszystkim wiele pracy wkłada-
ne jest w kształtowanie postaw 
i kompetencji menedżerskich. 
W PGE nie funkcjonuje podejście, 
że menedżer jest tylko od zarzą-
dzania i organizowania pracy, 
a wszelkimi innymi zmartwie-
niami, w tym komunikacją czy 
incydentalnymi problemami ma 
się zająć hr-owiec czy kadrowa. 
To z menedżerami pracownicy 
spędzają najwięcej czasu, z nimi 
mają zbudowaną najgłębszą re-
lację, to oni powinni być dla nich 
mentorami i to oni powinni być 
pierwszym punktem kontaktu 
czy udzielenia informacji zwrot-
nej. Z jednej strony organizowa-
ne są kompleksowe szkolenia 
dotyczące delegowania zadań, 
komunikowania się z pracow-
nikami, ale też wskazujące na 
istnienie różnych stylów me-
nedżerskich. Nieustannie pod-
kreślana jest rola menedżera 
w kaskadowaniu informacji. 
Świetnym przykładem takich 
działań może być to, że na począt-
ku pandemii, kiedy do tej pory 
incydentalna praca zdalna stała 
się nową normą, przygotowano 

krótkie informatory dotyczące 
dobrych praktyk dla pracow-
ników i pożądanych zachowań 
menedżerskich w trakcie pracy 
zdalnej, obejmujące takie zagad-
nienia jak zarządzanie zespołem 
rozproszonym, komunikowanie 
się na odległość, radzenie sobie 
ze stresem i emocjami, czy o sa-
moświadomości i postawie lidera. 
Menedżerowie mogą liczyć także 
na bieżące wsparcie w przypadku 
spadku efektywności pracow-
ników, chęci rozwoju i zajęcia 
się nowymi, rozwijającymi za-
daniami – pracownicy komórek 
Zarządzania Kapitałem Ludzkim 
służą radą, ekspertyzą czy uczest-
niczą w spotkaniach, jednak nie 
wyręczają. 
 Sporym wyzwaniem bywa 
również budowanie spójnej 
tożsamości pracowników za-
trudnionych u licznych praco-
dawców. Żeby efektywniej dawać 
poczucie jedności i koordynować 
działania, powołana została rada 
składająca się z przedstawicieli 
komórek Zarządzania Kapitałem 
Ludzkim w całej Grupie, której 
zadaniem jest koordynowanie 
poszczególnych inicjatyw i poli-
tyk, ale też dzielenie się dobrymi 
praktykami i narzędziami. Na po-
ziomie pracowników służy temu 
chociażby Włącz Prąd – wyda-
rzenie mające miejsce w ciągu 
paru miesięcy od zatrudnienia, 
gdzie osoby dołączające w szeregi 
Grupy spotykają się na PGE Na-
rodowym, zapoznają się z Grupą 
i sobą nawzajem. Oczywiście na 
czas pandemii ten projekt został 
zmodyfikowany, jednak na tyle 
wrósł już w tradycje Grupy, że 
będzie kontynuowany, kiedy tylko 
pojawi się taka możliwość. 
 W Grupie PGE kwestie BHP 
traktowane są priorytetowo. 

Funkcjonuje Polityka bezpie-
czeństwa i higieny pracy w Gru-
pie Kapitałowej, która wyznacza 
kierunki i zobowiązuje poszcze-
gólne spółki do organizowania 
prac w sposób eliminujący lub 
ograniczający zagrożenia oraz 
ciągłego doskonalenia działań 
na rzecz poprawy BHP. Kluczowe 
jest tutaj powiązanie systemu 
zarządzania BHP z procesami 
biznesowymi – bezpieczeństwo 
nie jest bowiem dziedziną od-
rębną od codziennej pracy, ale 
jej fundamentem. Sytuacja BHP 
w Grupie PGE jest regularnie 
omawiana na posiedzeniach za-
rządu PGE. Jednym z przejawów 
takiej dbałości jest wdrożenie 
narzędzia informatycznego, słu-
żącego do zbierania informacji nt. 
incydentów BHP w całej Grupie 
Kapitałowej, w tym wypadków 
przy pracy, zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych o wysokim poten-
cjale. Zdobyta w ten sposób wie-
dza jest kapitalizowana w postaci 
dodatkowych działań w obsza-
rze BHP, które są podejmowane 
w całej Grupie Kapitałowej, bądź 
w formie alertów do organizacji 
w celu podjęcia wyprzedzających 
działań w pozostałych lokaliza-
cjach.
 Wywodzi się to także z troski 
o pracownika, która wyraża się 
w odpowiednim organizowaniu 

procesów, prowadzeniu projek-
tów, ale także w codziennych 
działaniach. Jako przykład warto 
podać, że w PGE S.A. zakupiono 
koncentratory tlenu i pulsoksy-
metry, które pracownicy mogą 
wypożyczyć w przypadku zaist-
nienia takiej potrzeby. Pandemia 
jest również dużym obciążeniem 
psychicznym – dlatego na jej po-
czątku uruchomiono specjalną 
infolinię z psychologiem, a nawet 
dzisiaj pracownicy PGE S.A. mają 
możliwość korzystania z nielimi-
towanego wsparcia psychologa 
w ramach umowy z dostawcą 
usług medycznych. 
 PGE jest spółką giełdową, jed-
nak to nie dane finansowe czy 
tabele w Excelu tworzą wyni ki – 
robią to ludzie, dlatego tak ważna 
jest troska o nich. Odpowiadając 
więc na pytanie postawione we 
wstępie: jak buduje się zaangażo-
wanie w PGE? Przede wszystkim 
właśnie poprzez traktowanie pra-
cowników z szacunkiem i dba-
nie o ich potrzeby. Codzienne 
rozmowy i otwarte drzwi. Cią-
głe doskonalenie, rozwój, part-
nerstwo, odpowiedzialność – to 
działa w obie strony i pozwala 
budować relacje opierające się 
na zaufaniu i tworzeniu coraz 
lepszego miejsca. Takiego, do któ-
rego ludzie przychodzą z pasją 
i zaangażowaniem.

Magdalena Wyrzykowska-Glezner,
Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim PGE

Prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie HR
Co składa się na sukces firmy? Dobry biznesplan? 
Nakłady finansowe? A może po prostu szczęście? 
Zapewne każdy z tych elementów, ale niewątpliwym 
atutem dobrze prosperującego przedsiębiorstwa 
jest inwestycja w kapitał ludzki. Projekt Solidny 
Pracodawca Roku powstał przede wszystkim po to, 
aby wyłonić, uhonorować oraz promować 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.

Rozmowa z Tiną Dej,
Dyrektorem Programu Solidny Pracodawca Roku

 – Proszę powiedzieć w kil-
ku słowach, czym jest projekt 
Solidny Pracodawca Roku?

 – Nasz projekt jest jednym 
z najstarszych tego typu przed-
sięwzięć w Polsce. Od lat we-
ryfikujemy tysiące podmiotów 
gospodarczych pod względem 
prowadzonej polityki personalnej. 
Nasze działania to nie tylko rese-
arch w lokalnym środowisku, ale 
również wewnętrzna weryfikacja. 
Nie przesadzę, jeśli powiem, że 
firmy, którym udało się przejść 
proces pozytywnie, znalazły się 
w elitarnym gronie podmiotów 
wiodących prym na naszym ro-
dzimym rynku pracy. Celem pro-
gramu Solidny Pracodawca Roku 
jest wyłonienie najlepszych pra-
codawców w Polsce, szczególnie 
tych, którzy w swojej działalności 

promują najciekawsze rozwiąza-
nia z zakresu HR, a przy tym dzielą 
się własnymi doświadczeniami 
na łamach ogólnopolskiej prasy.

 – Jaki jest cel tej inicjatywy?

 – Tak jak wcześniej wspomnia-
łam, celem projektu jest wyło-
nienie oraz wsparcie medialne 
podmiotów, których działania 
w zakresie HR są godne naśla-
dowania. Nadrzędną cechą jest 
potwierdzenie rzetelności, odpo-
wiedzialności, a przede wszyst-
kim solidności danej organizacji. 
Wyróżnienie tytułem Solidnego 
Pracodawcy Roku daje jasny 
przekaz o tym, że dana firma jest 
liderem w dziedzinie zarządza-
nia najistotniejszym kapitałem 
każdej organizacji, czyli ludźmi. 
W konkurencyjnym otoczeniu 

nie ma istotniejszej cechy niż 
solidność. Świadomość, iż dany 
podmiot uzyskał takie wyróżnie-
nie, utwierdza w przekonaniu, 
że będzie on nie tylko świetnym 
pracodawcą, ale również partne-
rem biznesowym.

 – Jakie korzyści przynosi 
pracodawcy udział w tym pro-
jekcie?

 – Wiemy, jak ważny w dzisiej-
szych czasach stał się employer 
branding, szczególnie w dobie 
rynku pracy, który jak to się 
zwykło już mówić, należy do pra-
cowników. Wymaga on od pra-
codawców takich działań, które 
pozwolą w pełni wykorzystywać 
potencjał całego przedsiębiorstwa. 
W konkurencyjnym otoczeniu 
przedsiębiorstwom coraz trudniej 

wyróżnić się na tle pozostałych 
podmiotów, tym samym pozy-
skanie specjalistów, wymaga od 
nich dodatkowych działań. Firmy 
chcą zatrudniać rzetelnych pra-
cowników, ale też takich, którzy 
zostaną w ich strukturach na lata. 
W związku z tym podejmują dzia-
łania zmierzające do uzyskania 
cech unikatowych, którymi prze-
konają potencjalnych kandyda-
tów do tego, by stali się częścią 
ich organizacji.

 – Czy zauważyła Pani 
na przestrzeni lat zmiany w or-
ganizacji i zarządzaniu firm 
w Polsce?

 – Tak, oczywiście. Rynek pra-
cy w Polsce oraz kultura zarzą-
dzania organizacjami są bardzo 
dynamiczne, a ich zmiany idą 

ze sobą w parze. Kwestie płacowe 
to niezwykle istotny element dla 
każdego pracownika i to pewnie 
nigdy się nie zmieni z logicznych 
względów. Jednak istotną warto-
ścią stały się rozbudowane działa-
nia dotyczące polityki personalnej 
takie jak możliwość podnoszenia 
kwalifikacji, awans czy realizacji 
ambicji oraz planów nie tylko za-
wodowych. Dziś pracownik chce 
być postrzegany jako część orga-
nizacji. Ukierunkowany jest na 
rozwój, a działania takie jak inicja-
tywy pracownicze, wolontariaty, 
imprezy integracyjne sprawiają, że 
czuje się on częścią tej struktury. 
Jednostką, która ma realny wpływ 
na funkcjonowanie firmy, w której 
jest zatrudniona.

 – Firma zdobyła wyróżnienie 
i co teraz?

 – Przedsiębiorstwa wyróżnio-
ne w projekcie Solidny Pracodaw-
ca Roku, nadążają za zmianami 
i potrzebami dynamicznego 
rynku pracy w Polsce. Wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom oraz 
głośno to komunikują. A my im 
w tej komunikacji pomagamy, 
poprzez media, które wspierają 
nasz projekt. Myślę, że czoło-
we i opiniotwórcze dzienniki 
są do tego doskonałą platformą. 
Dzięki nim potencjalny pracow-
nik szukający dla siebie wła-
ściwego miejsca zatrudnienia, 
a zarazem znający swoją wartość 
może bardziej świadomie po-
dejmować decyzję. Jeśli wiemy, 
że dany podmiot został zweryfi-
kowany pozytywnie przez orga-
nizację godną zaufania, to znak, 
że takie przedsiębiorstwo zasłu-
guje na naszą uwagę.
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Napędzamy eRewolucję mocą 
naszego zespołu!

Rozmowa z Dagmarą Dudą, Prezeską Zarządu 
Ekoenergetyka-Polska S.A. o ludzkim wymiarze 
biznesu, który zmienia oblicze elektromobilności. 

 – Firma konsekwentnie pro-
wadzi ekspansję na nowe rynki 
i realizuje innowacyjne projekty. 
Gdzie leży klucz do tego sukcesu?
 – Ekoenergetyka-Polska S.A. to 
firma technologiczna, a nasze in-
nowacyjne projekty B+R rozwijają 
elektromobilność w skali globalnej. 
Od 12 lat z powodzeniem projek-
tujemy, produkujemy i wdrażamy 
stacje ładowania do autobusów 
oraz samochodów elektrycznych. 
Jesteśmy jednym z liderów rynku 
e-mobility w Europie. Unikato-
we know-how tworzone przez 
naszych pracowników pozwala 
nam zmieniać oblicze komunika-
cji wprowadzając zeroemisyjny 
transport do miast na całym świe-
cie. Byliśmy prekursorami rynku 
elektromobilności, a teraz dzięki 
zdobytemu doświadczeniu osiąga-
my technologiczne przywództwo 
w światowym megatrendzie jakim 
jest e-mobility.

 Ten rozwój nie byłby możliwy 
bez naszych ludzi. To dzięki nim 
niemożliwe staje się realne, to dzięki 
ich zaangażowaniu i umiejętno-
ściom otwieramy obecnie Centrum 
Badawczo-Rozwojowe Technologii 
Wodorowych w Transporcie wypo-
sażone w specjalistyczny sprzęt do 
badań naukowych i prac rozwojo-
wych oraz Centrum Laboratoryjne 
Elektromobilności, które pozwoli na 
prowadzenie badań i certyfikacji 
w firmie. Wiedza i doświadczenie 
naszego interdyscyplinarnego te-
amu w połączeniu ze śmiałą wizją 
założycieli firmy panów: Barto-
sza Kubika oraz Macieja Wojeń-
skiego pozwalają nam kreować 
nowatorskie rozwiązania i bu-
dować przewagę technologiczną.  
 – Ekoenergetyka-Polska S.A. 
zdobyła certyfikat Solidnego Pra-
codawcy, co dla Państwa oznacza 
ten tytuł? Jakim pracodawcą jest 
i pragnie być?

 – Certyfikat Solidnego Praco-
dawcy traktuję jako docenienie 
naszej pracy nad wdrożeniem 
i rozwojem polityki personalnej, 
a każde takie wyróżnienie bardzo 
nas cieszy. Dla kandydatów i pra-
cowników chcemy być pracodawcą 
z wyboru. Takim, który zapewnia 
stabilne zatrudnienie – zwłaszcza 
w niepewnych czasach pandemii. 
3 lata temu zatrudnialiśmy nie-
wiele ponad 100 osób, dziś grupa 
Ekoenergetyka-Polska S.A. liczy 
464 pracowników, a ponad połowa 
z nas to kadra inżynierska. Planuje-
my systematyczny wzrost zatrud-
nienia, aby do końca roku było nas 
ponad 500 osób – to bardzo duże 
wyzwanie – organizacyjno-pro-
cesowe. Stawiamy na stwarzanie 
możliwości rozwoju pracowników, 
zapewniamy nowoczesną infra-
strukturę i narzędzia pozwalające 
tworzyć zaawansowane technolo-
gicznie projekty. Bo to dzięki deter-
minacji i konsekwencji w działaniu 
jesteśmy w bardzo dobrym miej-
scu i możemy realizować ambitne 
przedsięwzięcia biznesowe. Sta-
ramy się być pracodawcą, który 
słucha potrzeb swoich pracowni-
ków. Dlatego warunki zatrudnienia 
i portfolio benefitów czy programy 
wellbeingowe dostosowujemy do 
ich preferencji. Na uwagę zasłu-
guje kultura wolontariatu – jeden 
z filarów społecznej odpowiedzial-
ności biznesu, realizowanej przez 
powołaną w 2020 roku Fundację 
Ekoenergetyki oraz unikatowy 
w naszym regionie projekt niepu-
blicznego przedszkola Ekolucky. 
To placówka z innowacyjną ofertą 
kształcenia zorientowana na roz-
wój kompetencji ekologiczno-ję-
zykowych dzieci w wieku od 3 do 

6 lat, pomagająca pracownikom    
– młodym rodzicom godzić dwie 
niezwykle ważne role życiowe 
i zachować work-life balance.
 – Jakie mają Państwo am-
bicje biznesowe? Co jest teraz 
priorytetem w obszarze rozwoju 
kultury organizacyjnej?
 – Stawiamy na umacnianie na-
szej pozycji lidera na rynku elektro-
mobilności przez rozbudowę kadry 
eksperckiej oraz tworzenie oferty 
dla młodych talentów. To oni staną 
się wkrótce przyszłością branży, 
wchodzącej w fazę dynamicznego 
rozwoju. Idea stworzona przez za-
łożycieli ponad dekadę temu teraz 
urzeczywistnia się w potrzebach 
branży zielonej energii, a my jeste-
śmy znaczącą częścią historii, która 
dzieje się na naszych oczach. Dla-
tego budujemy interdyscyplinarne 
zespoły, a następnie doceniamy ich 
wyniki i zaangażowanie. Najlep-
szym pracownikom umożliwiamy 
rozwój, a kandydatów na szefów 
szukamy w pierwszej kolejności 
w strukturach naszej firmy. Stawia-
my na budowanie silnych zespo-
łów, bo jeżeli zadbamy o naszych 
pracowników, oni zadbają o nasz 
biznes. To dzięki naszej kadrze je-
steśmy w stanie dywersyfikować 
usługi, tworzyć nowe funkcjonal-
ności oraz wkraczać na nowe rynki. 
Jest to bardzo twórczy proces, bo 
branża nie powiedziała jeszcze 
ostatniego słowa. Nasze hasło We 
power eRevolution odzwierciedla 
filozofię elektromobilności bez gra-
nic. Dlatego jestem szczęśliwa, że 
wraz z rozwojem firmy możemy 
rozwijać i dbać o naszych pracow-
ników, a przede wszystkim two-
rzyć unikatową markę pracodawcy 
w regionie i w Polsce.

CZUJESZ SIĘ SOLIDNYM 
PRACODAWCĄ? 

UWAŻASZ, ŻE FIRMA, W KTÓREJ 
PRACUJESZ ZASŁUGUJE

NA TEN PRESTIŻOWY TYTUŁ? 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! 

Kontakt: 
Tina Dej 

Dyrektor Programu
Solidny Pracodawca Roku

tel. (32) 413-07-31
kom. 736-343-470

e-mail: t.dej@solidnypracodawca.pl

WWW.SOLIDNYPRACODAWCA.PL

O sukcesie firmy świadczyć  może między innymi: dobra kondycja finansowa,
ilość partnerów biznesowych, lecz jednym z najistotniejszych świadectw 
będących potwierdzeniem tego, że dana organizacja zasługuje na uznanie 
jest oddany pracownik. Jak zatem buduje się wybitne organizacje? Coca-Cola to jedna z bardziej rozpoznawalnych marek na świecie oraz symbol współczesnej 

kultury. To także system firm, który na całym świecie zatrudnia setki tysięcy pracowników, 
wspiera liczne organizacje oraz działa na wielu płaszczyznach życia społecznego. 
Coca-Cola na świecie towarzyszy konsumentom już od 130 lat. W Polsce system firm 
Coca-Cola obecny jest od ponad 30 lat, towarzysząc Polakom w najważniejszych 
momentach, a także inicjując ważne programy środowiskowe i społeczne.

 W ramach tegorocznej edycji 
kapituła projektu Solidny Pra-
codawca Roku poddała ocenie 
kwestie prowadzonej polityki 
personalnej oraz Społecznej Od-
powiedzialności Biznesu, przyzna-
jąc firmie Coca-Cola HBC Polska 
tytuł w kate gorii ogólnopolskiej. 
 – Tytuł Solidny Pracodawca to 
dla nas ważne wyróż nienie, które 
potwierdza, że nasze starania o bycie 
partnerem 24/7 dla naszych pra-
cowników, klientów i konsumentów, 
a także ciągłe two rzenie bezpieczne-
go i przyjaznego miejsca pracy oraz 
kreowanie pozy tywnych doświadczeń 
zawodowych przyniosły wymierne 
efekty. Wspólnie przekształciliśmy 
wszystkie wyzwania w możliwości, 
szybko dostosowaliśmy się do nowej 
rzeczywistości, zmie niliśmy nasze spo-
soby pracy, pro cesy, wprowadziliśmy 
rozwiązania cyfrowe do codziennego 
życia i co najważniejsze, promowa-
liśmy nowe, kluczowe zachowania 
w całej naszej jednostce biznesowej, 
aby zapewnić naszym pracownikom 
poczucie bezpieczeństwa, stały kon-
takt i jak najlepsze doświadczenia 
w pracy. Mam zaszczyt zadedykować 
tę na grodę naszym pracownikom, 
którzy poświęcają swój czas, wysi-
łek, pasję i to dzięki nim zachodzą 
wszystkie zmiany w Coca-Cola HBC 
Polska i Kra je Bałtyckie – mówi Liza 
Shybanova, Dyrektor ds. Personal-
nych Coca-Cola HBC Polska i Kra-
je Bałtyckie.
 Działając od ponad 30 lat na 
polskim rynku i utrzy mując pozy-

Budujemy lepszą przyszłość Coca-Cola HBC Polska
Solidnym Pracodawcą!

świadczą liczne nagrody. Jednym 
z najnowszych osiągnięć firmy 
Mostostal Puławy S.A. jest zdo-
byty tytuł Solidny Pracodawca 
2021. Jest to szczególnie istotne 
wyróżnienie, ponieważ dotyczy 
najważniejszego kapitału przed-
siębiorstwa, czyli ludzi. W tej dzie-
dzinie organizacja udowodniła, że 
polityka personalna realizowana 
w firmie jest na najwyższym po-
ziomie. 
 Zapytaliśmy Panią Agnieszkę 
Gajdko, Dyrektora Personalnego 
o to, czym dla firmy jest wyróżnie-
nie tytułem Solidnego Pracodawcy 
Roku 2021?
 – Uzyskanie tytułu Solidny 
Pracodawca Roku 2021 jest dla 
nas ogromnym wyróżnieniem 
oraz umocnieniem naszego wi-
zerunku jako odpowiedzialnego 
pracodawcy. To wyróżnienie sta-
nowi potwierdzenie rzetelności 
w działaniu naszej firmy. Codzien-
nie dbamy o to, aby nasza praca 
opierała się na zaufaniu naszych 
pracowników oraz komforcie ich 

cję lidera, firma dosko nale wie, jak 
ważnym elementem w ogólnym 
funkcjonowaniu przed siębiorstwa 
jest wzorcowa polity ka personalna. 
Zrozumienie, iż to pracownicy sta-
nowią najwyższą wartość każdego 
przedsiębiorstwa stanowi klucz 
do sukcesu firmy. Doświadczenie, 
wiedza oraz najwyższe, międzyna-
rodowe standardy pozwoliły firmie 
wy pracować najbardziej optymalne 
sposoby działań na wielu płaszczy-
znach jej funkcjonowania.

Zrównoważona przyszłość

 Nieodłącznym elementem dzia-
łalności Coca-Cola HBC Polska oraz 
kluczowym elementem jej strate-
gii biznesowej jest zrównoważo-
na przyszłość. Firma nieustannie 
dąży do rozwoju przy jednocze-
snym wsparciu lokalnych społecz-
ności oraz dbałości o środowisko 
naturalne, co potwierdzają liczne 
inicjatywy na rzecz Świata Bez Od-
padów czy wsparcia młodych na 
rynku pracy, od lat doceniane przez 
niezależnych ekspertów. Coca-Cola 
HBC Polska niezmiennie pozostaje 
liderem branży FMCG w Rankingu 
Odpo wiedzialnych Firm. Jej działa-
nia w zakresie ochrony środowiska, 
polityki personalnej oraz CSR co roku 
stawiane są za przykład dobrych 
praktyk w raporcie Forum Odpo-
wiedzialnego Bizne su. 
 Firma od lat podejmuje działania 
w trzech kluczowych obszarach: de-
sign opakowań, zbiórka i recykling 

pracy, a ta nagroda jest tego naj-
lepszym potwierdzeniem. Solidny 
pracodawca w naszym mniemaniu 
to przede wszystkim zaangażo-
wani oraz profesjonalni pracow-
nicy. Mostostal zatrudnia zespół 
doświadczonych, rzetelnych oraz 
odpowiedzialnych pracowników, 
a to przekłada się na nasz sukces. 
Ta prestiżowa nagroda daje nam 
poczucie, że odznaczamy się na tle 
konkurencyjnego rynku wiarygod-
nością i stabilnością.
 Należy podkreślić, że nagroda 
Solidnego Pracodawcy Roku doty-
czy również takich obszarów jak 
CSR oraz ochrona środowiska. 
W tym zakresie również działania 
firmy zostały docenione, a liczne 
aktywności na rzecz wspierania 
lokalnej społeczności oraz wspól-
nego środowiska dowodzą, że fir-
ma Mostostal Puławy S.A. buduje 
lepszą przyszłość.

odpadów oraz nawiązywanie part-
nerstw na rzecz Świata Bez Odpa-
dów. Coca-Cola HBC Polska aktywnie 
angażuje się w tworzenie systemu 
depozytowo-kaucyjnego w Polsce, 
który pozwoli zamknąć obieg go-
spodarowania odpadami. Co więcej, 
inicjuje i uczestniczy w licznych kam-
paniach społecznych na rzecz edu-
kacji na temat selektywnej zbiórki 
odpadów, dzięki której odpowiednio 
segregowane odpady mogą zyskać 
nowe życie. Coca-Cola HBC Polska 
podejmuje również działania na 
rzecz ochrony za sobów wodnych, 
a także nie pozostaje obojętna wo-
bec wyzwań społecznych związa-
nych z dynamicznie zmieniającym 
się rynkiem pracy, oferując młodym 
pomoc w podejmowaniu ważnych 
decyzji dotyczących wy boru ścieżki 
zawodowej. 

O Coca-Cola HBC Polska

 Coca-Cola HBC Polska to jedna 
ze spółek systemu firm Coca-Cola 
w Polsce. Coca-Cola HBC Polska jest 
oddziałem Grupy Coca-Cola HBC, 
działającym na 28 rynkach, na 3 
kontynentach. Firma odpowiada 
za produkcję, sprzedaż i dystrybucję 
produktów z portfolio The Coca-Cola 
Company. W Polsce firma oferuje po-
nad 25 znanych i lubianych marek, 
takich jak: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 
Fanta, Sprite, FuzeTea, Cappy, a tak-
że kawy COSTA COFFEE czy ofertę 
alkoholi premium. Coca-Cola HBC 
Polska zatrudnia ponad 1800 osób.

 Poszukując odpowiedzi na to 
pytanie warto udać się do Puław, 
gdzie znajduje się siedziba firmy 
Mostostal Puławy S.A. – tegorocz-
nego laureata projektu Solidny 
Pracodawca Roku. Mostostal to 
lider branży budowlanej z ponad 
50-letnim doświadczeniem konse-
kwentnie realizujący początkową 
misję organizacji opierającą się 
na czterech filarach tj. wiedza-do-
świadczenie-jakość-rozwój. Takie 
podejście pozwoliło na zbudowa-
nie silnej marki, dobrego praco-
dawcy, oraz zaufanego partnera 
w biznesie. 
 Warto również dodać, iż sukces 
Mostostalu wybiega poza granice 
Polski. Doświadczenie i profesjo-
nalizm zaprocentowały, w efekcie 
czego pracę firmy z Puław można 
obserwować w Niemczech, Austrii, 
Anglii, Francji, Szwajcarii, Szwecji, 
a także w wielu innych europej-
skich krajach. Jest to jasny sygnał 
świadczący o zaufaniu i solidności.
 O słuszności działań prowa-
dzonych przez puławską spółkę 
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Świadomy rodzic to szczęśliwe dziecko
Świat nie zapewnia 
dzieciom zdrowych 
warunków 
do życia i klimatu 
odpowiedniego dla ich 
przyszłości.

 Żaden kraj nie chroni 
odpowiednio dzieci. Ich 
zdrowie i przyszłość są 
bezpośrednio zagrożone 
nieustanną degradacją śro-
dowiska naturalnego, zmia-
nami klimatu i praktykami 
marketingowymi czy poli-
tycznymi.
 Na przestrzeni lat nasza 
świadomość o ekologii wzra-
sta ale to wciąż jest za mało. 
Nasze codzienne decyzje 
zakupowe czy żywieniowe 
mają ogromne przełożenie 
na stan środowiska natu-
ralnego. Wciąż zaśmieca-
my ziemię i to w pewnym 
momencie musi odbić się 
na zmianach klimatu, z któ-
rymi co raz częściej mamy 
do czynienia.

Tu chodzi o przyszłość 
naszych dzieci

 Od ponad 40 lat Bambo 
Nature angażuje się w pro-
dukcję wysokiej jakości 
produktów do pielęgnacji 
niemowląt i dzieci, pozosta-
wiając jednocześnie czyst-
szą Ziemię dla przyszłych 
pokoleń. Dla producenta 
zrównoważony rozwój to 
o wiele więcej niż sposób, 
w jaki wykorzystywane są 
zasoby fizyczne. Chodzi o to, 
jak dbamy o siebie nawza-
jem. Dlatego firma pomaga 
rodzinom na całym świecie 
żyć szczęśliwie i zdrowo.
 Myślenie i działanie 
w sposób zrównoważony 
jest i zawsze było częścią 
dna firmy. Ochrona śro-
dowiska jest dla Bambo 
Nature priorytetem i spra-
wia, że misją działalności 
jest zapewnienie swoim 
klientom zrównoważonych 
i bezpiecznych produktów 
do pielęgnacji niemowląt 

i dzieci o bardzo wysokiej 
jakości. Pieluchy Bambo Na-
ture są wykonane w zakła-
dzie produkcyjnym w Danii 
na maszynach zoptymalizo-
wanych pod kątem zużycia 
energii, które zapewniają 
minimalne całkowite zuży-
cie energii. Filozofia spółki 
zakłada, że każdy produkt 
Bambo Nature, który jest 
produkowany, musi spełniać 
potrzeby w najprostszy moż-
liwy sposób dzięki starannie 
dobranym surowcom przy 
zachowaniu energooszczęd-
nych procesów produkcyj-
nych. Producent jest dobry 
w tym co robi, ale zawsze 
stara się robić to jeszcze le-
piej. W związku z tym wiele 
wysiłku wkłada się w przed-
siębiorstwie w zmniejsze-
nie zużycia energii, a także 
na minimalizację odpadów 
i zmianę przeznaczenia 
materiałów, jak tylko jest to 
możliwe. 

Zdrowe dzieci 
są szczęśliwymi dziećmi

 Dostarczanie wiedzy 
i przejrzystości na temat 
sposobu produkcji i wyko-
rzystania produktów to waż-
ne aspekty codziennej pracy 
właściciela marki Bambo 
Nature. Producent zapewnia 
klientom pełną przejrzystość 
składników, które wchodzą 
w bezpośredni kontakt ze 
skórą dziecka. Z tego powodu 
wszystko, co idzie do produk-
cji produktów Bambo Nature, 
jest widoczne na liście skład-
ników użytych do produkcji 
pieluch. Zaróno produkowany 
asortyment jak i zakład pro-
dukcyjny posiadają długą listę 
certyfikatów od organizacji 
certyfikacyjnych, takich jak 
Nordic Swan Ecolabel, Asth-
ma-Allergy Nordic, FSC™ (Fo-
rest Stewardship Council), 
Ecocert COSMOS oraz agencja 
certyfikująca Dermatological 

Tested. Certyfikaty te gwaran-
tują bezpieczeństwo, jakość 
i przyjazność dla środowiska 
produktów Bambo Nature.

Ponieważ wszyscy 
dbamy

 Jako producent pieluch dla 
dzieci Bambo Nature ponosi 
ogromną odpowiedzialność 
wobec klienta, jego dziec-
ka i planety, którą wszyscy 
chcemy chronić. Chociaż 
producent robi wszystko, 
co w jego mocy, chce rów-
nież inspirować przyszłe 
pokolenia do zachowania 
naszej planety. Dlatego też, 
początkowo przez wpływ na 
rodzica stara się uczyć dzieci, 
że zrównoważony rozwój nie 
jest wielkim i nieosiągalnym 
celem w przyszłości. Jeśli 
wszyscy dokonamy kilku eko-
logicznych zmian w naszych 
codziennych czynnościach, 
jesteśmy już o wiele bliżej 

przekazania bardziej ekolo-
gicznej planety naszym dzie-
ciom i przyszłym wnukom.

Nowa generacja, wysokiej 
jakości ekologicznych 
pieluszek

 Linia Bambo Nature, to 
nowa generacja produktów 
najwyższej jakości, które są 
przyjazne dla środowiska na-
turalnego oraz wyjątkowo 
bezpieczne dla najmłodszych. 
• bezpieczne dla skóry
• ekologiczne
• nie testowane na zwie-

rzętach
• najwyższa jakość
• bez alergenów i perfum
• wyprodukowane w Danii
 Oferta usługowa i pro-
duktowa właściciela marki 
Bambo Nature została wy-
różniona w ogólnopolskim 
plebiscycie elitarnym tytu-
łem Laur Klienta Odkrycie 
Roku 2021 w kategorii Eko-

logiczne strategie w bizne-
sie/przemyśle.

Dlaczego pieluszki 
Bambo Nature?

 Pieluszki Bambo Nature 
zdobyły popularność, bo 
chronią dzieci przed groź-
nymi skutkami uboczny-
mi, które są konsekwencją 
używania zwykłych pieluch 
jednorazowych. Są to m.in.: 
ciężkie odparzenia skóry pod 
pieluszką i ich konsekwencje 
oraz problemy z płodnością 
u chłopców (przegrzewa-
nie jąder w zwykłych folio-
wych pieluchach).

Właściwości:

• Oddychające – Warstwa 
tekstylna na spodzie produk-
tu przepuszcza powietrzę, 
dzięki czemu skóra dziecka 
może oddychać, co zapobie-
ga odparzeniom.
• System Top Dry – System 
Top Dry zapewnia szybkie 
wchłanianie wilgoci, co ma 
ogromne znaczenie przy 
utrzymaniu suchej skóry nie-
mowlaka.
• Miękkie – Super miękkie 
warstwy wierzchnie pielu-
szek sprawiają, że maluszek 
czuje się komfortowo, a jego 
skóra nie jest podrażniana.
• Elastyczne – Pieluszki 
wykonane są z elastyczne-
go materiału, który idealnie 
dopasowuje się do ciała nie-
mowlaka.
• Ochrona przed przecie-
kaniem – Skuteczne barierki 
ochronne idealnie dopasowu-
ją się do ciała, a tym samym 
minimalizują ryzyko prze-
cieku.
 Pieluszki Bambo Nature 
dostępne są w rozmiarach 
dla dzieci od momentu ich 
narodzin aż do osiągnię-
cia masy ciała dochodzącej 
nawet do 50 kg,  w wielu 
sklepach internetowych 
partnerów biznesowych pro-
ducenta, a także na stronie 
www.abenasklep.pl.


