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Wspieramy młodych na starcie

Tworzymy przyszłość bezpieczeństwa publicznego

	 Z	roku	na	rok	wzrasta	również	
potrzeba przyjmowania do orga-
nizacji	osób	będących	na	początku	
swojej drogi zawodowej, jeszcze 
w	trakcie	studiów.	To	właśnie	świeże	
spojrzenie	młodych,	ich	nastawienie	
na	zdobywanie	nowych	doświad-
czeń	oraz	łatwość	docierania	do	
wszelkich	informacji	 jest	doce-
niana w trakcie programu praktyk 
letnich	–	Letniej	Akademii	BGK.	
Jedną	z	takich	osób,	które	w	ramach	

Bank Gospodarstwa 
Krajowego jako Solidny 
Pracodawca Roku to 
instytucja przyciągająca 
nie tylko specjalistów 
i ekspertów w dziedzinie 
bankowości chcących 
wspierać zrównoważony 
rozwój naszego kraju.

Wywiad z Prezesem UDT, 
Andrzejem Ziółkowskim

zeszłej	edycji	Akademii	dołączyły	do	
Banku	Gospodarstwa	Krajowego,	
a	dokładnie	do	Departamentu	Eks-
pansji Zagranicznej i Finansowania 
Handlu,	jest	Janina	Szwedo	–	obec-
nie	Specjalistka	ds.	Sprzedaży	Finan-
sowania Handlu w tej jednostce. 
W	poniższej	rozmowie	podzieliła	
się	swoimi	doświadczeniami.

Jak zaczęłaś przygodę 
z Letnią Akademią BGK?

	 Podczas	 studiów	na	King’s	
College	London,	gdzie	na	kierunku	
European	Politics	zdobywałam	
wiedzę	z	zakresu	polityki	i	ekono-
mii	europejskiej,	zaczęłam	szukać	
pracy,	w	której	mogłabym	połączyć	
zainteresowania	wraz	z	wcześniej-
szym	doświadczeniem	z	sektora	
public	affairs	i	think-tanków.	Zale-
żało	mi	na	uczestnictwie	w	mię-
dzynarodowych	projektach,	dużej	
samodzielności	i	możliwościach	
rozwoju. 
	 Bank	Gospodarstwa	Krajowego	
poznałam	w	Londynie	podczas	
Poland	2.0	Summit,	jednej	z	więk-
szych	konferencji	o	tematyce	finan-
sowo-technologicznej.	O	wyborze	
praktyk	w	BGK	zdecydowałam	ze	
względu	na	możliwość	uczestni-
czenia	we	współpracy	międzyna-
rodowej zarówno od strony biz-
nesowej, jak i od strony polityki 
zagranicznej,	chociażby	przy	takich	
projektach	jak	finansowanie	gazo-

 – Solidny Pracodawca to 
prestiżowe wyróżnienie, które 
w tym roku po raz kolejny otrzy-
mał Urząd Dozoru Technicznego. 
Co to oznacza dla Pana jako Pre-
zesa nagrodzonej organizacji? 
 –	Każde	wyróżnienie,	które	
otrzymuje	UDT	jako	pracodawca,	
to	przede	wszystkim	zobowiąza-
nie do tworzenia coraz lepszego 
środowiska	pracy	opartego	o	wza-
jemny szacunek. Nasza misja brzmi 
bardzo prosto: Wspieramy roz-
wój	i	dbamy	o	bezpieczeństwo.	
To	zasada,	którą	kierujemy	się	
w	stosunku	do	naszych	klientów,	
ale	również	i	wewnątrz	–	w	sto-
sunku	do	pracowników.	W	UDT	
pracownicy	pozyskują	unikalną	na	

ciągu	Baltic	Pipe.	Dodatkowymi	
atutami	dla	mnie	była	perspektywa	
pracy z ponad 70 krajami, takimi 
jak	Arabia	Saudyjska,	Wybrzeże	
Kości	Słoniowej	czy	Kazachstan.	

Opowiedz, jakie masz 
doświadczenia z programem 
praktyk i jak wspominasz 
tę przygodę?

	 Praktyki	letnie	w	BGK	rozpo-
częłam	latem	w	Zespole	Operacji	
Finansowania	Handlu.	Podczas	nich	
pomagałam	w	realizacji	wielomilio-
nowych	projektów	eksportowych	
i	inwestycyjnych,	brałam	udział	
w	spotkaniach	z	przedsiębiorcami	
oraz z innymi departamentami 
banku.	Przy	okazji	miałam	także	
możliwość	zdobycia	wiedzy	na	
temat	działalności	Funduszu	Trój-
morza,	finansującego	strategiczne	
inwestycje	w	regionie	Europy	Środ-
kowo-Wschodniej,	oraz	współpracy	
w sektorze bankowym z unijnymi 
i	międzynarodowymi	instytucjami	
finansowymi.	
	 Dobrze	wspominam	praktyki	
przede	wszystkim	ze	względu	na	
ciekawe	projekty	i	duży	zakres	
odpowiedzialności,	a	także	zaufanie	
i wsparcie merytoryczne ze strony 
doświadczonych	pracowników.	
Dodatkową	zaletą	praktyk	był	
także	program	szkoleń,	na	których	
między	innymi	poprawiłam	swoje	
umiejętności	korzystania	z	Excela.	

rynku	wiedzę	ekspercką,	mają	duże	
możliwości	szkoleniowe	i	stabilne	
oraz bezpieczne warunki zatrud-
nienia.	Zależy	nam,	by	tworzyć	
kreatywne	i	pełne	nowych	pomy-
słów	miejsce	pracy.	Nasi	ludzie	są	
bardzo	zaangażowani	w	to,	co	robią	
i	stanowią	siłę	napędową	całej	orga-
nizacji.	Nie	zmienia	to	oczywiście	
faktu,	że	najważniejsza	dla	nas	jest	
odpowiedzialność	za	to,	co	robimy	
–	wykonujemy	inspekcje	ponad	1,5	
miliona	urządzeń,	więc	skala	naszej	
działalności	robi	duże	wrażenie.
  – W jaki sposób UDT stawia 
na rozwój pracowników? 
 –	Zatrudniamy	ponad	1800	
osób.	Największe	grono	pracow-
ników	stanowią	inspektorzy	i	osoby	
techniczne	pracujące	np.	w	labo-
ratorium. Pozostali pracownicy 
zatrudnieni	są	na	stanowiskach	
administracyjno-technicznych	
oraz	 informatycznych.	 Jedno-
cześnie	z	roku	na	rok	jest	coraz	
więcej	urządzeń	podlegających	
dozorowi	technicznemu	i	wciąż	
rozszerzamy	zakres	działania	UDT,	
dlatego	potrzebujemy	nowych,	
wysoko	wykwalifikowanych	pra-
cowników	na	każdym	stanowisku.	
Oferujemy	szkolenia,	możliwość	
łączenia	wiedzy	z	zakresu	nowo-
czesnych	technologii	i	systemów	
zarządzania	z	praktyką	oraz	róż-
norodność	zadań.	Pracownicy	UDT	
rozwijają	się	w	wielu	obszarach	

To ciekawe doświadczenia 
– czy teraz możesz 
je wykorzystywać? 
Jak potoczyła się 
Twoja dalsza kariera?

	 Po	skończeniu	studiów	zdecy-
dowałam	się	wrócić	do	Polski.	Pracę	
rozpoczęłam	w	Departamencie	Eks-
pansji Zagranicznej i Finansowania 
Handlu,	gdzie	od	zespołu	od	razu	
otrzymałam	bardzo	duże	zaufanie	
i	samodzielność.	Szybko	zaczęłam	
prowadzić	własne	projekty	oraz	
spotkania	z	firmami	zainteresowa-
nymi	współpracą	z	bankiem.	Bra-
łam	aktywny	udział	we	wsparciu	
strategicznych	projektów	obron-
nych	i	infrastrukturalnych	w	Polsce,	
a	także	wsparciu	eksportu	i	ekspansji	
zagranicznej.	Jednymi	z	moich	ulu-
bionych	aspektów	pracy	są	kontakt	y	
oraz wyjazdy do partnerów bizneso-
wych	i	w	celu	szkoleniowym,	a	także	
udział	w	procesie	kształtowania	
współpracy	gospodarczej	z	innymi	
krajami.	Teraz,	w	związku	z	sytuacją	
geopolityczną,	jako	bank	rozwoju	
wspierający	biznes	na	rynkach	
podwyższonego	ryzyka,	wspieramy	
polski biznes w przekierunkowaniu 
z	rynków	Europy	Wschodniej	na	
inne,	szybko	rozwijające	się	rynki,	
przede	wszystkim	w	Afryce	Północ-
nej	i	regionie	Półwyspu	Arabskiego.		

Jeżeli zainspirowała Cię ścieżka kariery 
BGK Janiny w BGK, aplikacje do pro-
gramu Letnia Akademia BGK przyjmu-
jemy do połowy czerwca. Ogłoszenie 
rekrutacyjne dostępne jest na naszej 
stronie www.bgk.pl w zakładce Kariera. 
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zarówno	inspekcyjnych,	audytor-
skich,	jak	i	szkoleniowych.	Takie	
podejście	sprawia,	że	zdecydowana	
większość	pracowników	wiąże	się	
z	naszą	organizacją	na	długie	lata.	
Techniczna	ścieżka	rozwoju	otwarta	
jest	również	przed	administracją	
–	dajemy	taką	możliwość	poprzez	
stanowiska wsparcia dozoru 
technicznego,	które	pozwalają	na	
realizację	podstawowych	czyn-
ności	dozorowych	np.	w	zakresie	
potwierdzania	kwalifikacji.	
 – Dlaczego warto dołączyć do 
grona pracowników UDT?
 –	Koncentrujemy	się	na	tym,	
by	to	UDT	tworzyło	przyszłość	
bezpieczeństwa	publicznego,	a	nie	
próbowało	za	nią	nadążyć.	Drony,	
symulatory, inspekcje online, wodór, 
energetyka	jądrowa,	laboratoria	
mobilne	–	jesteśmy	nowoczesną	
jednostką	inspekcyjną	i	badaw-
czą	–	młodzi	ludzie	mają	kontakt	
z	najnowszą	technologią	i	techniką	
wdrażaną	w	przemyśle.	Dajemy	
również	 szansę	 na	 zdobycie	
doświadczenia	od	wysokiej	klasy	
ekspertów	i	specjalistów	tech-
nicznych.	Już	od	dawna	oferujemy	
pracę	zdalną,	którą	umożliwiają	
nam	odpowiednie	systemy	infor-
matyczne. Mocno stawiamy na 
inicjatywę	pracowników,	oferując	
możliwość	 realizacji	własnych	
pomysłów	w	ramach	grup	projek-
towych.	Projekty	koncentrują	się	na	

zadaniach	rozwojowych,	wymaga-
jących	współpracy	pomiędzy	eks-
pertami	z	różnych	części	organiza-
cji	i	zasilanych	różnymi	rodzajami	
kompetencji.	 Jesteśmy	liderem	
w zakresie zapewnienia bezpie-
czeństwa	publicznego	również	
w	takich	innowacyjnych	branżach,	
jak	elektromobilność,	czy	cyberbez-
pieczeństwo	–	prężnie	działamy	
w	sektorach	przemysłu,	tam	gdzie	
urządzenia	 i	maszyny	w	coraz	
większym	stopniu	zależne	są	od	
technologii	cyfrowych.	Praca	w	UDT	
jest bardzo ciekawa, rozwojowa 
i	związana	z	ewoluującym	prze-
mysłem	4.0,	a	może	już	nawet	5.0. 
 – Jakie jest podejście w UDT do 
zarządzania kapitałem ludzkim? 
 –	Chcemy	być	efektywni	i	rozwi-
jać	umiejętność	zarządzania	wiedzą.	
Inwestujemy w strategie zaawan-
sowanego	zarządzania	kapitałem	
ludzkim.	Od	kilku	lat	funkcjonuje	
spójny	system	ścieżek	rozwoju	sto-
sowany	wobec	poszczególnych	grup	
osób	zatrudnionych.	Dla	pracowni-
ków	kluczowych	dla	organizacji	tj.	
pracowników	technicznych	i	labora-
toryjnych	ścieżka	jest	bezpośrednio	
powiązana	z	grupą	urządzeń	tech-
nicznych,	doświadczeniem	i	uzy-
skiwaniem	kolejnych	uprawnień.	
Zatrudniony	już	od	pierwszych	dni	
pracy	ma	obraną	drogę	rozwoju	
i	klarowną	informację,	co	musi	osią-
gnąć,	jakie	kwalifikacje	zdobyć,	aby	

awansować	na	kolejne	stanowiska.	
Zmiany w naszej organizacji, tak jak 
w	każdej,	która	chce	się	rozwijać,	są	
procesem	ciągłym	–	dawniej	doty-
czyły	głównie	inspekcji,	aktualnie	
projektowane	są	zmiany	w	zakre-
sie	działalności	laboratoryjnej	i	jej	
powiązania	z	inspekcją.	Jako	dyna-
micznie	rozwijająca	się	organizacja	
poszukujemy zarówno studentów, 
jak	i	absolwentów	głównie	kierun-
ków	politechnicznych,	takich	jak:	
energetyka,	mechanika,	automatyka,	
robotyka,	elektryka,	informatyka,	
a	także	osób	z	doświadczeniem	
w	różnych	branżach	szeroko	rozu-
mianej	techniki.	Dozór	techniczny	
jest	prowadzony	w	całej	Polsce,	
dlatego szukamy pracowników na 
terenie	całego	kraju.	Proces	rekru-
tacji	w	UDT	jest	ciągły,	gdyż	wyzwa-
niem	bywa	pozyskanie	wykwalifi-
kowanych	pracowników	w	dużych	
aglomeracjach	albo	w	ośrodkach,	
w	których	musimy	konkurować	
bezpośrednio	z	dużymi	przedsię-
biorstwami. Czasami obserwujemy 
niedostatek absolwentów uczelni 
technicznych	w	danym	regionie,	
spowodowany	ich	migracją	do	więk-
szych	miast	albo	niestety	za	granicę.
 – Co wyróżnia Państwa kul-
turę organizacyjną?
 –	Zaangażowanie	w	realizację	
wspólnej	misji	–	kluczowe	jest	dla	
nas	budowanie	środowiska	pracy	
na podstawie zasad wzajemnego 

zaufania,	naszych	wartości	i	sza-
cunku.	Pracownicy	doceniają	jasne	
warunki	współpracy,	wysokie	stan-
dardy	etyczne,	możliwość	ciągłego	
doskonalenia zawodowego, bogaty 
pakiet	benefitów	pozapłacowych,	
a	 także	 sprzyjającą	atmosferę	
pracy	w	zespołach.	Są	zadowo-
leni	z	tego,	że	mogą	uczestniczyć	
w	rozwoju	nowych	dziedzin	tech-
niki,	brać	udział	w	różnorodnych	
szkoleniach	i	kursach,	podnosić	
swoje	kompetencje	i	umiejętności	
zarówno	w	kraju,	jak	i	za	granicą.	
W	kwietniu	wysłaliśmy	pracow-
ników	na	staż	do	USA	w	celu	uzy-
skania	kompetencji	związanych	
z	blokami	jądrowymi.	W	maju	tego	
roku	otworzyliśmy	w	Poznaniu	
nową	siedzibę	Centralnego	Labo-
ratorium	Dozoru	Technicznego	–	to	
jedna	z	największych	i	najnowo-
cześniejszych	tego	typu	jednostek	
badawczych	w	Polsce.	Udało	się	
to	dzięki	determinacji	zespołu.	
Wszystko,	co	jest	dumą	UDT,	jest	
zasługą	dobrej	współpracy	i	zaan-
gażowania	pracowników.
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Millennium Leasing to marka 
wyróżniona w plebiscycie  
Laur Konsumenta 2022
Najnowszym wynikiem 
sondażu oceniającego 
popularność marek 
produktów, usług i firm w 
kategorii: usługi leasingowe, 
Millennium Leasing 
otrzymała wyróżnienie Top 
Marki 2022.

	 Millennium	Leasing	to	działająca	już	ponad	30	
lat	na	rynku	firma	leasingowa,	należąca	do	Grupy	
Banku Millennium.
	 W	swojej	ofercie	finansuje	różnorodne	środki	
trwałe:	samochody	osobowe	i	dostawcze,	maszyny	
i	urządzenia	dla	większości	branż,	środki	transportu	
ciężkiego	(w	tym:	drogowego,	kolejowego,	wodnego	
i	powietrznego),	a	także	nieruchomości.	
	 Bezpieczeństwo	 finansowania	 i	 dbałość	
o	wysoką	jakość	obsługi	oraz	długofalowe	relacje	
to	kluczowe	aspekty	działania	Millennium	Leasing.	
Oferta	Millennium	Leasing	to:

•	atrakcyjne	warunki	finansowania
•	uproszczony	proces	
•	konkurencyjne	stawki	ubezpieczenia	i	szeroki	 
zakres	GAP
•	rejestracja	pojazdów	w	wydziałach	komunikacji	 
w	całym	kraju
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Fiserv Polska Solidnym Pracodawcą Coca-Cola HBC Polska nagrodzona 
tytułem Solidny Pracodawca 2022

	 Tytułem	tym	mogą	poszczycić	
się	firmy,	które	w	swojej	działalno-
ści	promują	interesujące	rozwią-
zania	z	zakresu	HR	oraz	cechują	
się	wzorcową	polityką	personalną	
i	dbałością	o	bezpieczeństwo.	Przy	
ocenie	brane	są	również	pod	uwagę	
warunki pracy, rozwoju pracow-
ników, inicjatywy integracyjne, 
wpływ	firmy	na	środowisko	oraz	
działania	CSR-owe.

Rozwój

	 Kultura	organizacyjna	firmy	
opiera	się	na	współdziałaniu	i	jak	
najlepszym	wsparciu	potencjału	
drzemiącego	w	talentach.	PolCard	
from	Fiserv	dba	o	nieustanny	
rozwój	i	podnoszenie	kwalifika-
cji	zawodowych	pracowników,	
umożliwiając	im	ciągłe	doskona-
lenie	i	odkrywanie	umiejętności	
oraz pozyskiwanie nowej wiedzy 
–	m.in.	dzięki	dostępowi	do	bogatej	
oferty	różnorodnych,	wewnętrz-
nych	i	zewnętrznych	szkoleń	dla	
specjalistów oraz managerów. 
Szkolenia	te	dotyczą	m.in.	udo-
skonalania	technik	potrzebnych	
w	pracy,	szeroko	pojętych	umiejęt-
ności	menedżerskich,	zarządzania	
zmianą,	wellbeingu.	Takie	podejście	
do	biznesu	pozwala	Fiserv	Polska	
sprawnie	reagować	na	zmiany	i	z	
sukcesem	wypracowywać	nowe	
rozwiązania	na	miarę	oczekiwań	
klientów.	Dzięki	temu	od	lat	wyzna-
cza	światowe	trendy	w	branży	płat-
niczej na rynku lokalnym.

Struktura macierzowa

	 Organizacja	daje	każdemu	pra-
cownikowi	dużą	swobodę	i	auto-

	 Kapituła	konkursu,	by	wyłonić	
laureatów,	poddaje	weryfikacji	
kluczowe z perspektywy pracow-
ników	aspekty	działalności	firmy	
jako	pracodawcy,	tj.	terminowość	
wypłat,	oferowane	warunki	socjalne,	
możliwości	rozwoju	kariery,	respek-
towanie przepisów prawa pracy, 
a	także	zewnętrzne	opinie	o	przed-
siębiorstwie.	
	 Coca-Cola	HBC	jest	strategicznym	
partnerem	The	Coca-Cola	Company.	
Zajmuje	się	produkcją,	dystrybucją	
i	sprzedażą	napojów	gazowanych	
najbardziej	znanych	marek,	takich	
jak:	Coca-Cola,	Fanta,	Sprite	czy	Kin-
ley	Tonik.	Portfolio	firmy	budowane	
jest	z	myślą	o	konsumencie	i	jego	
zróżnicowanych	gustach,	dlatego	
w	ofercie	Coca-Cola	HBC	można	
znaleźć	napoje	na	każdą	porę	dnia	
i	okazję	–	od	wody	i	soków,	przez	
mrożone	herbaty	i	napoje	energe-
tyzujące,	po	kawę	i	alkohole	wyso-
kojakościowe.	Portfolio	Coca-Cola	
HBC	jest	jednym	z	najmocniejszych,	
najszerszych	i	najbardziej	elastycz-
nych	w	branży	napojów,	a	struktura	
firmy	oraz	zróżnicowanie	rynków	
zapewniają	pracownikom	cenne	
i	wszechstronne	doświadczenie.
	 Pielęgnowanie	potencjału	pra-
cowników	jest	jednym	z	filarów	
działalności	organizacji.	Kapituła	
konkursu	doceniła	szeroki	wybór	
programów	rozwojowych	i	szko-
leń,	a	także	dbałość	o	planowanie	

Firma Fiserv Polska S.A., właściciel marki PolCard, należąca do Grupy Fiserv, 
jednego ze światowych liderów w dziedzinie rozwiązań, usług, technologii 
płatniczych i finansowych oraz innowacji fintech, została nagrodzona 
tytułem Solidny Pracodawca Roku 2022. Firma Coca-Cola HBC Polska otrzymała 

tytuł Solidny Pracodawca 2022, będący 
potwierdzeniem wysokich standardów 
zatrudnienia w organizacji, przejawiających się 
m.in. poprzez dbałość firmy o bezpieczeństwo 
i warunki pracy, inwestycje w rozwój 
pracowników oraz wzorową politykę personalną. 

nomię	działania	oraz	realny	wpływ	
na	kształt	projektów	prowadzo-
nych	na	całym	świecie.	Obecny	
model	pracy	w	Fiserv	Polska	jest	
najbliższy	strukturze	macierzo-
wej,	w	której	międzynarodowe	
zespoły	pracują	nad	konkretnymi	
projektami	technologicznymi.	Na	
co	dzień	pracownicy	z	tych	zespo-
łów	wymieniają	się	między	sobą	
doświadczeniami,	implementują	
lokalnie	rozwiązania	wypraco-
wane	na	 innych	rynkach.	Taki	
model	współpracy	owocuje	moż-
liwościami	rozwoju	w	wymiarze	
międzynarodowym,	możliwością	
realizacji	wielu	interesujących	pro-
jektów,	daje	także	większe	szanse	
awansu	i	pozyskania	nowych	kom-
petencji.	Dzięki	strukturze	macie-
rzowej organizacja w najbardziej 
efektywny	sposób	wykorzystuje	
globalne	zasoby	wiedzy	i	kapitału	
intelektualnego. 

Wsparcie 

	 Firma	posiada	także	rozbudo-
wany system motywacyjny oraz 
pakiet	świadczeń.	Pracownicy	
mają	dostęp	do	prywatnej	opieki	
medycznej,	dofinansowania	wyjść	
integracyjnych,	kart	i	aktywności	
sportowych.	Regularnie	przyzna-
wane	są	premie	roczne,	dodatki	
stażowe,	nagrody	jubileuszowe,	
„wczasy	pod	gruszą”	czy	bony	świą-
teczne. Firma aktywnie wspiera 
także	 różnorodne	 inicjatywy	
pracownicze	dotyczące	przede	
wszystkim	 udziału	 pracowni-
ków w usprawnianiu procesów 
oraz	zaangażowanie	społeczne.	
Dobrym	przykładem	ostatniej	
takiej akcji jest wsparcie dla Ukra-

i	realizacje	ich	aspiracji	zawodowych.	
Programy	mentoringowe,	platforma	
e-learningowa	czy	obowiązkowe	
sesje	szkoleniowe,	podnoszące	kom-
petencje	pracowników	wybranych	
działów,	to	tylko	niektóre	z	ofero-
wanych	rozwiązań.	Firma	dokłada	
wszelkich	starań,	aby	pracownicy	
świadomie	zarządzali	swoją	karierą	
poprzez indywidualne plany rozwo-
jowe,	nad	których	realizacją	czuwają	
przełożeni	oraz	HR	Business	Partne-
rzy.	Klarowność	procesu	i	kryteriów	
regulujących	kwestię	wewnętrznych	
awansów	jest	ważnym	elementem	
strategii	personalnej	firmy.
	 Kluczowa	dla	kultury	organiza-
cyjnej	Coca-Cola	HBC	jest	szczególna	
dbałość	o	wewnętrzne	zaangażowa-
nie i well-being. Pracownicy orga-
nizacji	mogą	korzystać	z	szerokiej	
gamy	 świadczeń	dodatkowych	
oraz	inicjatyw	integrujących	załogę.	
Poza	standardowymi	benefitami	
firma	oferuje	także	zniżki	na	swoje	
produkty,	całodobowy	dostęp	do	
platformy	pomocy	pracownikom,	
nagrody jubileuszowe, elastyczne 
formy	pracy,	dodatkowe	dni	wolne,	
kwartalne deputaty oraz kon-
kursy pracownicze.
	 Coca-Cola	HBC	stosuje	także	
innowacyjne	oraz	wysoce	efektywne	
podejście	do	komunikacji	wewnętrz-
nej	i	regularnej	informacji	zwrotnej.	
Zautomatyzowane i zdigitalizowane 
metody	oceny	kwartalnej	pozwalają	

iny.	Firma	w	geście	solidarności	
z	pracownikami	i	ich	rodzinami,	
klientami	oraz	przyjaciółmi	z	Ukra-
iny	przekazała	1	mln	zł	na	rzecz	
organizacji	humanitarnej	niosącej	
pomoc Ukrainie.
	 Ważne	miejsce	wśród	akcji	
wewnątrzfirmowych	zajmują	ini-
cjatywy	wspierające	rozwój	i	inte-
gracyjne.	Przykładem	są	cykliczne	
spotkania mentoringowe, które 
odbywają	się	w	ramach	programu	
Women’s	Impact	Network.	Są	one	
dedykowane	kobietom,	a	służą	
inspiracji	i	wymianie	doświadczeń.
	 Fiserv	Polska	prowadzi	rów-
nież	aktywne	działania	z	zakresu	
CSR	–	społecznej	odpowiedzial-
ności	biznesu	na	rzecz	redukcji	
wykluczenia i poprawy warunków 
życia	lokalnych	społeczności.	Anga-
żuje	też	pracowników	w	akcje	pro-
mujące	postawy	proekologiczne.	
Od	ponad	27	lat	firma	i	jej	pra-
cownicy	biorą	udział	w	organizacji	
bezgotówkowej	zbiórki	pienię-
dzy	w	ramach	Wielkiej	Orkiestry	
Świątecznej	Pomocy.	Ponadto	pra-
cownicy	co	roku	organizują	akcje	
zbiórki	funduszy	m.in.	na	wyma-
rzone	prezenty	dla	dzieci	z	ubogich	
rodzin	z	różnych	regionów	Polski.	
Doraźnie	celowana	pomoc	finan-
sowa	i	rzeczowa	została	udzielona	
również	uchodźcom	z	Ukrainy,	
spośród	których	wielu	znalazło	
schronienie	w	domach	pracow-
ników	Fiserv	Polska.

pracownikom	stutecznie	zarządzać	
swoim	rozwojem	i	postępem	prac.	
Dedykowany	system	umożliwia	
monitorowanie	postępów,	a	także	
utrzymuje	komunikację	między	
przełożonym	a	pracownikiem	na	
wysokim	poziomie,	umożliwiając	
tym	samym	precyzyjną	i	adekwatną	
ocenę	roczną.	
	 W	swojej	działalności	Coca-Cola	
HBC	stawia	na	zrównoważony	roz-
wój.	Oprócz	strategicznych	zobo-
wiązań,	które	firma	zadeklarowała	
w	ramach	„Misji	Zrównoważonego	
Rozwoju	2025”,	Coca-Cola	HBC	
aktywnie promuje proekologiczne 
podejście	wśród	swoich	pracowni-
ków.	Wolontariat	cieszy	się	popu-
larnością	wśród	członków	załogi,	
którzy	wspólnie	z	firmą	angażują	się	
w	działania	na	rzecz	lokalnych	spo-
łeczności.	Firma	nieustannie	poddaje	
się	audytom	i	certyfikacjom	potwier-
dzającym	wysoką	jakość	zarządzania	
zasobami.	Wynikiem	tych	działań	
jest	m.in.	złoty	certyfikat	zarządzania	
zasobami wodnymi wydany przez 
Alliance	for	Water	Stewardship,	
który	otrzymały	zakłady	produk-
cyjne	w	Krakowie	i	Radzyminie,	oraz	
jedyny	taki	w	Polsce	–	platynowy,	
przyznany	zakładowi	w	Tyliczu.

Jak poruszać się 
w dżungli nowości 
rynkowych
Zastanawialiście się kiedyś, jak poruszać 
się po dżungli bez przewodnika? Gdybyśmy 
wszyscy byli jak Bear Grylls, byłoby to bajecznie 
proste, ale niestety nie jesteśmy. Dżungla 
jest nieprzewidywalna.Nigdy nie wiadomo w co 
wdepniemy lub w które kłącze się zaplączemy, nie 
jest także pewne, czy nie zaatakuje nas jakaś dzika 
zwierzyna czyhająca na nasze zdrowie bądź życie. 

	 Co	roku	taką	nieprzewidy-
walną	dżunglą	jest	rynek	nowo-
ści	i	to	nie	tylko	kosmetycznych	
czy	farmaceutycznych,	ale	każ-
dych.	Firmy	kuszą	nas	niczym	
wąż	 najlepszymi,	 najbardziej	
innowacyjnymi i najskuteczniej-
szymi	produktami.	Jak	odnaleźć	
się	w	tym	gąszczu,	skoro	każdy	
producent, czy dystrybutor twier-
dzi,	że	jego	produkt	jest	najcudow-
niejszy, jedyny i niepowtarzalny 
w swoim rodzaju?
	 Pomyślmy	 logicznie:	 jeśli	
coś	jest	jedyne,	to	przecież	nie	
może	być	stadne.	Ale	logika	nie	
pomoże,	kiedy	na	opakowaniu	
trzech	różnych	produktów	z	tego	
samego	segmentu,	różnych	marek	
zobaczymy	słowa:	„innowacja”	czy	
„najskuteczniejszy”.	Gdzie	zatem	
szukać	ratunku?	Z	pomocą	oczy-
wiście	przychodzi	niezastąpiony	
przewodnik.	Jego	imię	to	Odkrycie	
Roku,	a	dokładnie	Laur	Klienta/
Konsumenta	Odkrycie	Roku.

Dla kogo/czego?

	 Odkrycie	Roku	to	nagroda	
przyznawana innowacyjnym pro-
duktom	i	usługom,	które	pomimo	
krótkiego	 funkcjonowania	na	

rynku	potrafią	wzbudzić	zaufa-
nie	konsumentów.	Ale	nie	tylko.	
Dotyczy	ona	również	produktów	
i	usług,	które	objęła	nowa,	ciekawa	
i skuteczna kampania reklamowa. 
To	także	nagroda	dla	tych	marek,	
które	przeszły	lifting	marketin-
gowy,	relaunch,	bądź	zostały	po	
raz pierwszy wskazane przez kon-
sumentów w ogólnopolskim son-
dażu	Laur	Klienta/Konsumenta.

Kto/jak?

 Nagroda jest przyznawana 
przez	komisję	konkursową	pro-
jektu	Laur	Konsumenta/Klienta.	
To ona dokonuje oceny innowa-
cyjności	produktów,	perspektyw	
odbioru przez rynek oraz pro-
gnozowanej dynamiki wzrostu 
popularności	i	wybiera	w	każdej	
kategorii	(w	konkursie	jest	ich	
około	200)	jeden	z	nich.
	 Komisja	konkursowa	pracuje	
niezależnie,	co	nie	znaczy,	że	nie	
można	do	niej	zgłosić	swojego	
odkrycia.	Wręcz	przeciwnie.	Komi-
sja	z	chęcią	przygląda	się	i	ocenia	
produkty,	które	zgłaszają	konsu-
menci	czy	nawet	producenci,	dając	
szansę	na	wyjście	z	dżungli	naj-
ciekawszemu	z	nich.


