UCHWAŁA NR V/85/19
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie nadania Pani Agacie Witczak Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi
dla Gdyni”
Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2 Statutu Rady Miasta Gdyni - załącznika do uchwały Rady Miasta
Gdyni nr XXIII/489/04 z dnia 22 września 2004r. (t. j. Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 174 z późn.
zm.1)) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Pani Agacie Witczak Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla
Gdyni” (Medal nr 67).
§ 2. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska

1) Zmiany:

Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3901; Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 r. poz. 78.
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UZASADNIENIE
Agata Witczak jest szefową gdyńskiego oddziału Refinitiv, do niedawna znanego pod nazwą
Thomson Reuters (zmiana nazwy jest wynikiem globalnej operacji z udziałem funduszy
inwestycyjnych i obowiązuje we wszystkich krajach).
Karierę w tej spółce rozpoczęła w styczniu 2009, kiedy została szefową HR, a od
października 2012 zarządza całością. Ten wielki oddział światowego potentata
dostarczającego dane finansowe i analizy ryzyk firmom z całego świata nadal mieści się w
Gdyni, dziś zatrudnia ok. 1380 osób i ciągle prowadzi nabór na nowe stanowiska. Pracownicy
refinitiv dla tej pracy często zmieniają miejsce zamieszkania, przyjeżdżają do Gdyni nie tylko
z innych miast naszego kraju, ale i z całego świata. Firma jest istną wieżą Babel, w której
rozmawia się na co dzień w kilkunastu językach. Pracownicy chwalą sobie warunki pracy i
płacy, cenią sobie jakość związaną z marką firmy i możliwości rozwoju Wydaje się, że samo
stworzenie i utrzymanie takiego przedsiębiorcy i pracodawcy, unikalnego skali całej Polski,
byłoby zasługą wystarczającą do uhonorowania medalem. Ale tych zasług jest znacznie
więcej.
Od kilku lat w Polsce trwa swego rodzaju wyścig miast w pozyskiwaniu nowych inwestorów.
Każde duże miasto ma tej kwestii swoją strategię, każde poszukuje nieco innych firm, jedno
jest natomiast wspólne - niezbędne do pozyskania takich inwestorów, niezależnie od branży i
rozmiaru, są pozytywne doświadczenie innych poważnych firm, najlepiej takich, które
działają w danej lokalizacji już długo i mają słynną i rozpoznawalną na całym świecie markę.
Pani Agata Witczak nigdy nie odmówiła takiego wsparcia i śmiało można twierdzić, że wiele
inwestycji na rynku BPO/SSC udało się sfinalizowac dzięki jej wsparciu. Warto podkreślić,
że to działalnośc całkowicie pro bono, nienależąca do obowiązków służbowych i
motywowana tylko dobrą wolą i troską o miasto, a nie jakimkolwiek obowiązkiem.
Z jej inicjatywy w Gdyni od kilku lat organizowana jest konferencja Follow the Rabbit,
przewidziana dla specjalistów HR z całej Polski. To powazne wydarzenie biznesowe, które do
Gdyni przyciąga szefów i specjalistów od zasobów ludzkich z całej Polski i oprócz
wartościowej warstwy czysto merytorycznej, pozwala promować Gdynię jako dobre miejsce
do życia i pracy. W czasach rynku pracownika, kiedy najwiekszym zmartwieniem
pracodawców jest pozyskanie talentów, taka promocja, w dodatku tak precyzyjnie trafiająca
do idealnej grupy odbiorców, ma wartość nie do przecenienia.
Pani Agata Witczak oferuje także swoją wiedzę i doświadczenie w licznych konsultacjach, w
ostatnich latach w szczególności przy pracach nad strategią. Wkład specjalistki tej rangi w
konsultacje społeczne strategii jednoznacznie przełożył się na wzrost jej jakości. Pani Agata
Witczak z wykształcenia jest rusycystką, ukończyła także studia podyplomowe na SGH w
Warszawie oraz liczne kursy szkolenia, w wyniku których pozyskała między innymi
certyfikat coacha, trenera biznesowego oraz dyplom Harvard Business School. Pani Agata
Witczak sama oraz ze swoim zespołem aktywnie włącza się w wolontariat. Od lat pracownicy
TR, obecnie Refinitiv, nieodpłatnie udzielają korepetycji dzieciom z pobliskiej szkoły, tak by
mogły one wyrównać swoje szanse. Pracownicy są zachęcani do wolontariatu w systemowy
sposób (konkretnie rzecz biorąc, pracodawca płaci im za pewną ilość godzin wolontariatu,
których przepracowanie potwierdza GCOP, ale to nie jest jawna informacja). Sama szefowa
aktywnie działa w projektach charytatywnych, a także jest członkiem wielu stowarzyszeń
biznesowych, jak np. ABSL.
Przewodniczący Komisji Samorządności Lokalnej
i Bezpieczeństwa
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Stanisław Borski
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