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	 –	 Cieszymy	 się,	 że	 nasze	wysiłki	 po	 raz	 ko-
lejny	 znalazły	 uznanie	 wśród	 polskich	 kon-
sumentów.	 Daje	 nam	 to	 wiele	 satysfakcji,	
ponieważ	przykładamy	dużą	wagę	do	utrzymania	
wysokiego	standardu	świadczonych	usług.	Pekao	 
TFI	S.A.	jest	najdłużej	działającym	na	polskim	rynku	
towarzystwem	funduszy	inwestycyjnych.	Od	1992	roku	
tworzymy	rozwiązania	finansowe,	które	są	dopasowa-
ne	do	oczekiwań	zarówno	klientów	detalicznych,	jak	
i	instytucjonalnych.	Naszym	atutem	jest	profesjonalny	
zespół	ekspertów,	którzy	posiadają	bogatą	wiedzę	
i	doświadczenie,	potwierdzone	licencjami	doradcy	
inwestycyjnego,	maklera,	czy	tytułem	CFA.	To	osoby,	
których	wiedza	pozwala	w	efektywny	sposób	zarzą-
dzać	środkami	klientów	– powiedział Jacek Janiuk, 
Prezes Zarządu Pekao TFI S.A.
 Klienci cenią sobie przede wszystkim różno-
rodność naszej oferty. W Pekao TFI mogą wybierać 
spośród kilkudziesięciu różnych strategii inwesty-
cyjnych. Mamy propozycje zarówno dla inwestorów 
oczekujących wyższych zysków, ale liczących się 

Inwestujemy  
z powodzeniem od 29 lat
Pekao TFI S.A. ponownie zwyciężyło w sondażu Laur Klienta w kategorii 
„Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych”. Jest to ogólnopolski plebiscyt 
wyłaniający najpopularniejsze produkty i usługi w swoich kategoriach. Towarzystwo 
ponownie zjednało sobie zaufanie klientów i utrzymało pozycję lidera zestawienia.

z wyższym ryzykiem, jak i rozwiązania dla bardziej 
konserwatywnych klientów, starających się ograni-
czyć ryzyko. Oferujemy naszym klientom możliwość 
inwestowania nawet niewielkich kwot, dzięki czemu 
otrzymują oni narzędzie do regularnego oszczędza-
nia środków na przyszłość.
 Ostatni rok był niezwykle trudnym czasem dla 
nas wszystkich. Musieliśmy zmienić swoje przy-
zwyczajenia i dostosować się do nowej rzeczywi-
stości. Tym bardziej cieszy wyróżnienie Pekao TFI 
S.A. złotym Laurem Klienta 2021 za tak niełatwy 
okres. W ostatnich miesiącach wyszliśmy naprze-
ciw potrzebom inwestorów mierzących się z za-
mknięciem gospodarki. Dbaliśmy o bezpieczeństwo 
zachęcając do korzystania ze zdalnych kanałów 
komunikacji. Dzięki wcześniej wprowadzonej 
transformacji cyfrowej nasi klienci byli w stanie 
załatwić kwestie związane z prowadzeniem swoich 
kont online bez potrzeby wychodzenia z domu. 
Mamy nadzieję, że w najbliższym roku również 
sprostamy rosnącym oczekiwaniom klientów. 

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem. Uczestnik funduszu musi mieć świadomość możliwości 
osiągnięcia zysku ale również poniesienia straty. Uczestnictwo w funduszach wiąże się z opłatami manipulacyjnymi 
i opłatami za zarządzanie. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym 
funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka i zwięzły opis praw uczestników, kluczowymi informacjami 
dla inwestorów i informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, dostępnymi w jęz. polskim wraz 
z tabelami opłat na  www.pekaotfi.pl. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani 
uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumie-
niu kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendowania instrumentów finansowych lub ich  
emitentów. Pekao TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

 Pandemia i kryzys – te dwa słowa pojawiają się na 
ustach wielu ludzi nieprzerwanie od kilku miesięcy. 
Najczęściej oczywiście w parze. Kryzys wynikający z pan-
demii koronawirusa w mniejszym lub większym stopniu 
dotknął każdego, ale nikt nie ma wątpliwości, że branża 
retail jest jedną z najbardziej poszkodowanych obecną 
sytuacją. Jak to możliwe, że KiK może się pochwalić liczbą 
ponad 50 nowych sklepów otwartych na przestrzeni 12 
minionych miesięcy?
	 –	Pozornie	można	stwierdzić,	że	sektor	value	retailers,	
który	reprezentujemy,	miał	po	prostu	dużo	szczęścia,	jed-
nak	patrząc	przez	pryzmat	KiK	określiłbym	to	raczej	jako	
ponadczasowość	pewnych	założeń,	które	były	w	stanie	
odnaleźć	się	także	w	pandemicznej	rzeczywistości.	Od	po-
czątku	oferujemy	klientom	zgrabne	połączenie	niskiej	ceny	
i	dobrej	jakości,	co	od	lat	wpisuje	się	w	oczekiwania	coraz	
większej	grupy,	a	w	obliczu	panującej	sytuacji	stało	się	także	
odpowiedzią	na	życiową	sytuację	wielu	ludzi	i	konieczność	
optymalizacji	domowego	budżetu	–	opowiada Robert 
Boguszewski, dyrektor generalny KiK i dodaje: – pomimo	
tego,	że	podtrzymaliśmy	tempo	dotychczasowego	rozwoju	
nie	oznacza	to,	że	nie	odczuwamy	skutków	pandemii.	Wiele	
naszych	sklepów	znajduje	się	w	galeriach	handlowych	

Nowe sklepy i Top Marka dla KiK
56 nowo otwartych sklepów w 2020 roku – to wynik imponujący, szczególnie biorąc 
pod uwagę pandemiczne okoliczności. Jak KiK zdołał utrzymać dotychczasowe 
tempo rozwoju? Czy sektor dyskontów niespożywczych faktycznie nie odczuł 
skutków obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19? Jakie są plany KiK na 
2021 rok – na te pytania odpowiada Robert Boguszewski, dyrektor generalny sieci 
sklepów KiK, która po raz kolejny otrzymała wyróżnienie Top Marka.

i	także	były	kilkakrotnie	zamknięte	w	myśl	obowiązują-
cych	obostrzeń.	Ta	sytuacja	jest	niezwykle	wymagająca	
dla	całej	branży	i	trudno	mówić	tu	o	wygranych.	Chociaż	
oczywiście	cieszymy	się,	że	nie	zostaliśmy	zmuszeni	do	
rezygnacji	z	naszego	rozwoju	i	po	prostu	w	przemyślany	
sposób	korzystamy	z	tej	sposobności.
 Mądrzejsi o kilka miesięcy pandemicznej rzeczywi-
stości, ale wciąż bez klarownej wizji przyszłości – w tym 
miejscu dziś znajduje się wiele firm z obszaru retail. A gdzie 
jest KiK? Jak prezentują się plany marki na kolejne mie-
siące?
	 –	Mam	ogromną	nadzieję,	że	w	nadchodzących	miesią-
cach	będziemy	mogli	informować	o	kolejnych	otwarciach	
i	wciąż	poszerzającej	się	sieci	sklepów	KiK.	Jednak	chyba	
każda	firma	przekonała	się,	że	dziś	trudno	być	pewnym	reali-
zacji	określonych	planów.	Zakładamy	otworzenie	ponad	50	
nowych	sklepów	KiK	w	2021	roku,	jednak	to,	jakim	wynikiem	
będziemy	mogli	się	pochwalić	za	12	miesięcy	zależy	już	nie	
tylko	od	nas,	ale	i	od	tego,	czy	urzeczywistnianie	naszych	
założeń	będzie	w	ogóle	możliwe.	Na	pewno	będziemy	
podtrzymywać	dywersyfikację	lokalizacji,	bo	ostatnie	
miesiące	utwierdziły	nas	w	przekonaniu,	że	to	właściwa	
ścieżka	–	część	naszych	sklepów	mogła	pozostać	otwarta,	
pomimo	lockdownu.	W	praktyce	oznacza	to,	że	niezmiennie	
będziemy	się	pojawiać	zarówno	w	galeriach	handlowych	
jak	i	centrach	convenience	–	mówi Robert Boguszewski 
i dodaje: –	stawiamy	także	na	mocniejszą	komunikację	
z	klientami	w	mediach	społecznościowych	–	nie	tylko	za	
pośrednictwem	własnych	profili,	ale	także	wzmocnionymi	
działaniami	z	zakresu	influencer	marketingu.	Rok	2021	
prawdopodobnie	nie	będzie	łatwiejszy	od	poprzedniego,	
ale	wierzę,	że	sobie	ze	wszystkim	poradzimy		zarówno	jako	
KiK,	jak	i	branża	retail	w	ogóle.
 Sieć sklepów KiK zamknęła 2020 rok liczbą 371 
sklepów. Na przestrzeni minionych 12 miesięcy na 
mapie Polski pojawiło się 56 nowych sklepów, a jeden 
został odświeżony i ponownie otwarty. W 2021 roku 
KiK zapowiada utrzymanie dotychczasowego tempa 
i uruchomienie około 50-60 nowych sklepów. 
 Sieć sklepów KiK ma na swoim koncie dwa złote 
wyróżnienia Laur Klienta (2016 i 2017), a otrzymana 
właśnie Top Marka jest trzecią tego typu nagrodą dla 
marki KiK (2018, 2020 i 2021).

Robert Boguszewski, dyrektor generalny 
sieci sklepów KiK
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Lidl Polska docenia pracowników i podnosi 
pensje w 2021 r. Dodatkowo tworzy ponad  
2 600 nowych miejsc pracy

Wyższe pensje pracowników
 
 Lidl Polska docenia zaangażowanie pracowników, 
oferując im wysokie zarobki –  znacznie wyższe od 
średnich wynagrodzeń w handlu. Z początkiem marca 
2021 r. pracownicy sklepów będą zarabiać od 3 550 
zł brutto do 4 350 zł brutto na początku zatrudnienia. 
Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost 
płacy do poziomu – od 3 650 zł brutto do 4 550 zł 
brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 900 zł 
brutto do 4 800 zł brutto. Poziom wynagrodzenia 
różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz 
związanych z nią kosztów życia. Pomimo wysokich 
kosztów oraz licznych wyzwań związanych z prowa-
dzeniem działalności handlowej w dobie pandemii 
Zarząd firmy postanowił uhonorować także wkład 
i zaangażowanie wszystkich pracowników firmy. 
Każda osoba o minimum półrocznym stażu pracy 

otrzyma jednorazową nagrodę roczną w wysokości 
od 50% do 100% wartości wynagrodzenia.
 
Na same podwyżki oraz nagrody roczne 
firma wyda w 2021 r. ponad 120 mln zł.  

	 –	Serdecznie	dziękuję	każdemu	z	blisko	24	000	
pracowników	Lidl	Polska	za	wkład	i	zaangażowanie	
w	pracę.	W	dobie	pandemii	każdego	dnia	wypełniamy	
misję	dostarczania	żywności	oraz	najpotrzebniejszych	
produktów	na	terenie	całego	kraju.	Jestem	dumny	
z	naszego	zespołu.	Dzięki	prostym	i	zrównoważonym	
procesom	oraz	pracy	zespołowej	oferujemy	wyso-
kiej	jakości	produkty,	w	lidlowych	niskich	cenach	
wyprodukowane	z	poszanowaniem	praw	człowieka	
oraz	w	trosce	o	ekologię	i	przyszłość	naszej	planety	
– Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Lidl Polska.
 

Lidl Polska w myśl idei „Więcej na radość z życia” nagradza wszystkich swoich 
pracowników za wkład w rozwój firmy i zgodnie z własną tradycją od marca 2021 r. 
podnosi pensje w strukturach sprzedaży.

Ponad 2 600 nowych miejsc pracy 

 Lidl Polska poszukiwać będzie w 2021 r. ponad 
2 600 pracowników sklepów, centrów dystrybucji 
oraz centrali. Sieć oprócz najwyższych wynagrodzeń 
w branży oferuje pakiet benefitów pozapłaco-
wych – m.in. stabilne zatrudnienie dzięki umowie 
o pracę na minimum 12 miesięcy, prywatną opiekę 
medyczną w placówkach Medicover, ubezpieczenie 
grupowe Allianz, kartę Multisport, szkolenia oraz 
„wyprawkę dla maluszka” czy pierwszoklasisty, 
a także bezpłatny program wsparcia psychologa, 
prawnika i doradcy finansowego. Jedną z zalet 
pracy w Lidl Polska jest również szansa na rozwój 
zawodowy – firma promuje równość płacową kobiet 
i mężczyzn oraz awanse wewnętrzne. 
 Ponad 2 600 nowych miejsc pracy to nie tyl-
ko stanowiska w obszarze sprzedaży i logisty-

ki magazynowej. Poprzez stronę internetową  
www.kariera.lidl.pl aplikować można również na 
stanowiska w centrali, biurach sprzedaży, ekspansji 
czy na staże oraz programy rozwojowe.
 
Lidl Polska wśród najlepszych 
pracodawców
 
 Firma Lidl Polska w styczniu 2021 r. po raz kolej-
ny znalazła się w gronie najlepszych pracodawców 
oraz otrzymała certyfikaty: Top Employer Polska 
oraz Top Employer Europe. Proces certyfikacji 
obejmował spełnianie wysokich standardów zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, dbałość o pracowników 
i  zapewnienie im dobrego środowiska pracy. 

Marka stworzona z pasji

  Naszym celem było stworzenie na polskim rynku 
takiego sklepu, w którym w jednym miejscu znaleźć 
będzie można asortyment nawiązujący do ponadcza-
sowego stylu nowojorskiego, modern classic, artdeco, 
czy hamptons. Decoratore to nie tylko sklep, to również 
miejsce, gdzie każdy znajdzie inspiracje, pomysły i rady 
na urządzenie własnego mieszkania i domu. Pomysł 
na powstanie naszej marki zrodził się z fascynacji różnymi 
stylami wnętrzarskimi, które z kolei są wynikiem licznych 
podróży. Kochamy piękne wnętrza i uwielbiamy otaczać 
się pięknymi przedmiotami w klasycznej, a zarazem 
nowoczesnej formie.
 Specjalnie dla naszych klientów selekcjonujemy 
ofertę, wybierając takie produkty, które sprawią, że 
wnętrze stanie się eleganckie, indywidualne i wyjątkowe, 
zachowując przy tym komfort użytkowania i racjonalną 
półkę cenową. W naszej ofercie można znaleźć unikatowe 
meble, lustra, dywany, lampy, a także tekstylia i artykuły 
dekoracyjne oraz wiele przedmiotów idealnych na 
prezent. Każdy klient naszego serwisu może liczyć 
na indywidualną i profesjonalną obsługę w zakresie 
wyposażenia, a także fachowe doradztwo i pomoc przy 
projektowaniu swojego wnętrza. Wychodząc naprzeciw 
rosnącemu zapotrzebowaniu rynku w 2019 roku stwo-

rzyliśmy własną 300 m. kw. przestrzeń, w której każdy 
z naszych klientów może poczuć atmosferę i zobaczyć 
koncept wnętrz przez nas kreowanych. Nasz showroom 
znajduje się na południu Polski, kilka kilometrów od 
Bielska-Białej. Była to strategiczna i odważna decyzja 
z myślą o naszych klientach, także tych online, ponieważ 
duża przestrzeń daje więcej możliwości nie tylko dla 
klientów stacjonarnych, ale także dla coraz bardziej 
wymagających klientów online.
 Ciągły rozwój marki, a także nasza obecność w me-
diach społecznościowych pozwoliła nam poszerzyć 
zakres terytorialny działalności na obszar Europy 
Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej. Mamy ciągle 
rosnącą liczbę zapytań od osób prywatnych, jak również 
architektów, stylistów, czy dekoratorów, właścicieli ho-
teli, restauracji, którzy chcą stworzyć spójną przestrzeń 
z dbałością o każdy szczegół.  Od zawsze dbaliśmy o to, 
aby nasze produkty cechowała dobra jakość, a obsługa 
klienta była na najwyższym poziomie, co potwierdza 
otrzymany Laur Klienta i stawia nas w gronie najbar-
dziej liczących się marek na rynku polskim w branży 
wyposażenia wnętrz. Stale poszerzamy nasz asortyment 
śledząc najnowsze trendy w branży wyposażenia 
wnętrz oraz kreując też własny, unikatowy styl. 



Laur Klienta – Grand Prix 2021 
dla BPS Leasing S.A.

 Jest to potwierdzenie ugruntowującej się pozycji 
Spółki na rynku. BPS Leasing to spółka z ponad 
10-letnim doświadczeniem w branży leasingo-
wej, należąca do Grupy BPS, tworzącej największe 
zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Do 
zrzeszenia należy ponad 64% wszystkich banków 
spółdzielczych działających na naszym rynku. Zrze-
szenie BPS tworzy Bank BPS oraz 325 zrzeszonych 
z nim banków spółdzielczych. Spółka finansuje 
zarówno wszelkiego rodzaju pojazdy jak i maszyny 
i urządzenia, fotowoltaikę, a także, jako nieliczna 
na rynku, nieruchomości i lokale o przeznaczeniu 

 komercyjnym. –	Bardzo	się	cieszymy,	że	klienci		 
w	Polsce	rozpoznają	spółkę	BPS	Leasing	i	niezmiennie	
obdarzają	nas	zaufaniem.	Dzięki	temu	już	po	raz	ko-
lejny	z	rzędu	możemy	cieszyć	się	wspaniałą	nagrodą,	
jaką	jest	Laur	Klienta.	To	dla	nas	wyjątkowe	wyróż-
nienie,	ponieważ	przyznawane	jest	przez	obiektywne	
i	niezależne	jury.	Dziękujemy	za	każdy	głos	oddany	na	 
BPS	Leasing.	Mogę	Państwu	obiecać,	że	tytuł	jest	dla	nas	
zachętą	do	dalszej	wytężonej	pracy,	a	przede	wszyst-
kim	do	utrzymywania	jakości	świadczonych	usług  
 
Tomasz Szurmak, Prezes Zarządu BPS Leasing S.A.

Firma BPS Leasing po raz kolejny została wyróżniona Godłem Laur Klienta   
w kategorii usługi leasingowe, w ogólnopolskim, prestiżowym konkursie. 
Tym razem spółka znalazła się w gronie zdobywców elitarnego tytułu Laur 
Klienta – Grand Prix 2021, który otrzymują marki posiadające kluczowe czynniki 
wpływające na ponowny wybór określonych produktów lub usług.

 
Czujesz się solidnym pracodawcą? Uważasz, że firma, w której pracujesz zasługuje  

na ten prestiżowy tytuł? 

Zgłoś się do nas!

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



Park-M pracodawcą roku!

 Park-M jako lider w swojej branży został docenio-
ny ze względu na charakter prowadzenia działalności 
oraz wdrażane rozwiązania HR. – Takie	wyróżnienie	
cieszy	zawsze,	a	obecnie	stanowi	jeszcze	większą	mo-
tywację	do	pracy	i	dalszego	rozwoju	– mówi prezes 
firmy Krzysztof Mróz.
 Przyznanie tytułu Solidnego Pracodawcy to efekt 
weryfikacji tego jak działa firma, jak traktuje swoich 
pracowników oraz jakie zasady i atmosfera pracy 
panują w jej strukturach. Park-M został doceniony 
w wielu obszarach, m.in. związanych z dynamiką 
zatrudnienia, rozwojem pracowników oraz kreowa-
niem przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy.
 Park-M od 25 lat rozwija się dynamicznie dzięki 
zatrudnionym osobom. Tworzony przez nich zespół 
to siła napędowa do działania. Ważne jest więc wy-
tyczanie pracownikom klarownych ścieżek kariery. 

W firmie każdy, bez względu na zajmowane stano-
wisko, jest obejmowany prywatną opieką medyczną 
i innymi dodatkowymi świadczeniami. Rozwinięte 
są także programy szkoleń poszerzające wiedzę 
i umiejętności na różnych poziomach organizacji 
– od pracownika technicznego po osoby zajmujące 
stanowiska kierownicze. Wszyscy wspólnie świętują 
sukcesy i spędzają czas na spotkaniach integracyj-
nych.
 –	Nasze	działania	opieramy	na	wartościach,	które	
gwarantują	sukces	i	budują	jakość	wykonywanej	pracy.	
Poprzez	ciągły	rozwój	kompetencji	na	wszystkich	
poziomach	firmy	nasze	cele	stają	się	rzeczywisto-
ścią.	Zdanie	osób,	z	którymi	pracujemy	jest	dla	nas	
szczególnie	ważne,	bo	dzięki	pomysłom	płynącym	
z	naszych	zespołów	czerpiemy	inspiracje	do	wpro-
wadzania	innowacyjnych	i	skutecznych	rozwiązań	
– podsumowuje menedżer działu HR Aneta Szara.
 Park-M nie zwalnia tempa –	Jako	Solidny	Praco-
dawca	koncentruje	się	na	działaniach	wspierających	
biznes,	ale	nie	pozostaje	obojętny	na	potrzeby	ludzi	
i	środowiska.	Społeczna	odpowiedzialność	firmy	
przejawia	się	w	szeroko	pojętym	zrównoważonym	
rozwoju	–	we	wspieraniu	lokalnych	drużyn	sportowych,	
domów	dziecka,	udziale	w	akcjach	charytatywnych	
i	wydarzeniach	kulturalnych	– podkreśla dyrektor 
zarządzający Bartosz Bednarski.

Rok 2020 dla małopolskiej firmy był powodem do dumy. Potwierdził także 
jej ugruntowaną i stabilną pozycji na rynku. Dzięki specjalistycznej wiedzy 
i doświadczeniu zespołu w wykonaniu prestiżowych inwestycji z zakresu 
architektury krajobrazu i zagospodarowania terenów zieleni Park-M  
z sukcesem realizuje prestiżowe inwestycje w całej Polsce. Firma jest również 
obecna na rynkach europejskich będąc liderem w obszarze sprzedaży roślin.

Optymistycznie patrzymy 
w przyszłość

	 –	Rok	2020	był	wyjątkowo	trudny	z	uwagi	na	bezprece-
densowy	kryzys	zdrowotny,	gospodarczy	i	społeczny.	W	tym	
trudnym	czasie	tytuł	Solidnego	Pracodawcy	jest	dla	nas	
szczególnym	wyrazem	uznania	za	utrzymanie	najlepszych	
praktyk	HR	oraz	stwarzanie	środowiska	umożliwiającego	
rozwój	pracowników	–		mówi Jacek Chmielewski, dyrektor 
Departamentu Kadr Banku Millennium.
 W krótkim czasie bank umożliwił pracę zdalną ponad 
3 tysiącom osób. Pracownicy otrzymali dodatkowe środki 
ochrony i higieny. Uruchomiono specjalną komunikację 
dotyczącą wprowadzonych reguł bezpieczeństwa oraz 
decyzji związanych z działaniem banku. W trosce o swoich 
pracowników bank stworzył Specjalny Fundusz Wsparcia 
dla Pracowników i ich bliskich na wypadek zakażenia 
koronawirusem. Środki z Funduszu wykorzystywane są 
m.in. na pokrycie kosztów ponadstandardowego leczenia 
lub rehabilitacji. Dodatkowo bank uruchomił środki na 
edukację dzieci oraz wsparcie pracowników w trudnej 

sytuacji materialnej. Wiele projektów udało się zdigitali-
zować i przeprowadzić wirtualnie. Dzięki temu program 
nagród pracowniczych „Impakt” zyskał nową formułę, 
a pracownicy mogli nadal nominować spośród siebie 
osoby do nagrody.
 Bank Millennium stawia na ludzi i ich kompetencje 
w każdym czasie. Udostępniając pracownikom dodatkowe 
cyfrowe narzędzia, w tym także e-szkolenia, wspierane 
przez  trenerów wewnętrznych, bank wzmacniał potencjał 
swoich pracowników. W ramach Millennium Campus, 
wirtualnej akademii, pracownicy mogli się spotykać 
z utytułowanymi ekspertami ze świata nauki i biznesu. 
	 –	Uhonorowanie	Banku	Millennium	tytułem	Solidny	
Pracodawca	2020		jest	dla	nas	ogromnym	wyróżnieniem	
oraz	potwierdzeniem,	że	to	właśnie	pracownicy	stanowią	
o	sile	i	wizerunku	banku.	Jesteśmy	gotowi	na	nowe	wyzwania	
i	optymistycznie	patrzymy	w	przyszłośćww	– mówi Jacek 
Chmielewski, dyrektor Departamentu Kadr. 

Bank Millennium ma już za sobą ponad 30 lat działalności. Przez ten czas 
firma przeszła przez szereg zmian nieustannie doskonaląc produkty 
 i usługi, dbając o ich najwyższą jakość. To wszystko nie byłoby możliwe bez 
pracowników banku i ich zaangażowania.

Być na czasie to odkrywać
 Nowość i moda. Świeże, odkrywcze spojrzenie. 
Przygoda z inwencją i stop dla limitu. Pobudzanie 
wyobraźni. Zainteresowanie produktem, którego 
nie było, produktem zaskakującym i potrzebnym. 
To chwile miłe, z dreszczykiem pozytywnych emocji. 
Zaproszenie do świata odkryć. Każdego roku na 
rynku pojawiają się nowe produkty i usługi. Oko 
cieszą dopiero co nakreślone linie karoserii samo-
chodów. Kreatorzy mody dyktują nowe style, a te 
błyskawicznie podbijają ulicę, dzięki dynamicznym 
producentom odzieży. Urodę wspierają świeżością 
firmy kosmetyczne. Świat kulinariów zachęca do 
odwagi w tradycyjnym i efektownym gotowaniu. Far-
macja wspiera nasze zdrowie i kondycję najnowszymi 
osiągnięciami i wiedzą. Biura podróży kuszą do-
tychczas przez nas niedotkniętymi zakątkami globu 
i pomysłami na spędzanie czasu. Sprzęt sportowo-re-
kreacyjny cieszy nasze ciało i nasze ambicje. Każde-
go roku odkrywamy coś dla siebie... i coś dla was! 
Jesteśmy niecierpliwie ciekawi kolejnych odkryć! 

 Odkrycie Roku to nagroda przyznawana inno-
wacyjnym produktom i usługom, które pomimo 
statusu nowosci na rynku potrafią wzbudzić zaufanie 
odbiorców. Dotyczy ona również produktów i usług, 
które przeszły relaunch, lifting marketingowy, zain-
teresowały nową, skuteczną kampanią reklamową, 
bądź zostały wskazane przez głosujących w ogólno-
polskim sondażu Laur Konsumenta/Laur Klienta. 
 Ekipa konkursu Odkrycie Roku 


