UCHWAŁA NR XXXIX/1115/18
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie nadania Pani Monice Płocke Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla
Gdyni”
Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasta Gdyni stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
XXIII/489/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r.,
poz. 174), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Pani Monice Płocke Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla
Gdyni” (Medal Nr 66).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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UZASADNIENIE

Monika Płocke, dyrektor zarządzająca pionu IT Nordea AB.
Absolwentka Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, studiów MBA
oraz licznych programów w Harvard Business School i London Business School. Karierę zawodową
rozpoczęła w 1993 r. w AT&T Bell Labs (dziś Lucent Technologies) jako projektant systemów
informatycznych. Od 1995 r. pracowała w firmie PROKOM jako koordynator projektów. Od 1.01.2014 r. do
31.10.2015 r. była Prezesem Zarządu Nordea IT Polska Sp. z o.o., spółki powołanej do obsługi bałtyckich
spółek Nordea AB i zakończonego już kontraktu zawartego z PKO BP na obsługę Nordea Bank Polska SA.
Wcześniej w Nordea Bank Polska – Dyrektor Banku ds. Informatyki i Telekomunikacji na Polskę i Kraje
Nadbałtyckie. Pracę w Nordea Bank Polska rozpoczęła w 2000 r. na stanowisku Dyrektor Bankowości
Elektronicznej. Od 2002 r. odpowiadała za cały pion IT w Polsce, a od 2005 r. – w Polsce i Krajach
Nadbałtyckich. Jest członkiem Rady Naukowej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Stworzony przez Monikę Płocke «od zera» zespół informatyków przetrwał wyprowadzkę banku Nordea z
Polski w 2014 roku, kiedy to Skandynawowie zdecydowali się utworzyć odrębną spółkę informatyczną z
siedzibą w Gdyni. W tamtym czasie Nordea IT Polska zatrudniała 250 osób.
Od tego czasu firma nieustannie się rozwija, obecnie zatrudniając ponad 700 specjalistów. Rozszerzeniu
uległ też zakres zadań. Pierwotnie była to obsługa informatyczna oddziałów Nordea w krajach bałtyckich.
Obecnie Pani Płocke stoi na czele oddziału Nordea Bank AB, który dostarcza zaawansowane rozwiązania z
zakresu IT, związane ze wsparciem procesów jednostek biznesowych całej Grupy Nordea. Ambitne plany
rozwoju przewidują dalsze trzykrotne zwiększenie zatrudnienia. Szwedzi przekonują, że inwestycje w
Gdyni nie są wynikiem tańszej siły roboczej, lecz jej wysokiej jakości.
Gdyńska Nordea przed kilku miesiącami przeniosła się do nowej siedziby przy ulicy Łużyckiej, jest to
blisko 4 tys. m kw. powierzchni biurowej w dwóch nowych budynkach gdyńskiego kompleksu Tensor. O
aranżacji wnętrz obiektu decydowali, przy zastosowaniu nowatorskiej procedury, jego przyszli użytkownicy.
Prywatnie Monika jest mamą trzech już dorosłych córek oraz znacznie młodszego od nich adoptowanego
synka. Wolny czas spędza bardzo aktywnie – lata samolotem, jeździ na motorze, pływa łodzią motorową.
Monika jest osobą otwartą i bezpośrednią, bardzo lubiana przez swoje otoczenie, w tym również
współpracowników. Ma jednak silną osobowość i pozostaje niekwestionowanym liderem.
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