
Wakacje.pl nagradzają pracowników  

Pod hasłem „BeaStar na 32. piętrze biurowca Olivia Star w Gdańsku odbyło się spotkanie pracowników 

Wakacje.pl, w trakcie którego wręczono nagrody w 11 kategoriach oraz 3 wyróżnienia specjalne. 

Laureaci odebrali statuetki oraz wakacyjne niespodzianki.  

 

#wakacjetoMY 

Taki hasztag łączy ponad 400 pracowników zatrudnionych w gdańskiej centrali Wakacje.pl. 14 z nich 

odebrało statuetki, dyplomy i bony wakacyjne z rąk Prezesa Zarządu, Dariusza Górznego. Uroczyste 

wręczenie wyróżnień rozpoczęło wspólny wieczór integracyjny. – Spotykamy się w wyjątkowym 

miejscu, na szczycie najwyższego budynku w Trójmieście. Tym samym chcemy podkreślić, że jesteśmy 

liderem w branży i mamy wysokie ambicje na kolejny rok – podkreślił Prezes Dariusz Górzny.  

11 laureatów nominowali ich przełożeni, a sposób wyboru kategorii był dość nietypowy. – Nazwy 

kategorii dobraliśmy indywidualnie do każdej z wytypowanych osób, nie szukaliśmy osoby pasującej do 

założonej z góry nazwy i definicji. Najpierw szefowie działów i departamentów wskazywali osoby, które 

w 2019 roku wyróżniły się czymś szczególnym w swoim zespole i tak powstała każda nazwa. Na 

pierwszym miejscu jest osoba i jej praca, a nazwa jest po prostu wypadkową – mówi Klaudyna Fudala, 

rzeczniczka prasowa Wakacje.pl.  

Laureatów 2 kategorii wskazali w głosowaniu sami pracownicy firmy, którzy wybrali Autorytet Roku i 

Ambasadora Marki. Wyróżnienie specjalne otrzymała jedna z konsultantek, która w Wakacje.pl pracuje 

prawie 15 lat. To specjalna nagroda za przywiązanie i lojalność do firmy, co na dzisiejszym rynku pracy, 

szczególnie wśród młodych ludzi, nie jest czymś często spotykanym.  

Na scenie pojawiły się łzy wzruszenia, kiedy nagrodę odbierała Monika Buca, wybrana przez 

pracowników Autorytetem Wakacje.pl. To pierwsza w historii firmy taka nagroda, która będzie 

kontynuowana w następnych latach.  

 

Wśród nagrodzonych osób znaleźli się pracownicy ze wszystkich Departamentów Wakacje.pl: 

Jak Palasik – Prawnik, kategoria Odkrycie Roku 

Grażyna Mulawa i Dominika Rządkowska – Dział sprzedaży B2B, kategoria Teamwork Roku 

Olga Szczepańska – Dział sprzedaży Call Center, kategoria Sprzedawca Roku  

Tomasz Dzięcielski – Dział traffic acquisition, kategoria Debiut Roku 

Natalia Pawłowska – Dział Obsługi Posprzedażowej, kategoria Dopowicz Roku 

Kinga Sanocka – Dział produktu, kategoria Współpraca Roku 

Marta Niedzielska – Dział księgowości, kategoria Współpraca Roku 

Maciej Wojciechowski – Dział analiz, kategoria Zaangażowanie Roku 

Ewelina Sieniuszko – Dział projektu, kategoria Wdrożenie Roku 

Michał Szczech – Dział Software Development, kategoria Innowator Roku 

Katarzyna Zapadka – Dział księgowości, kategoria Determinacja Roku 



Piotr Piankowski – Dział eventów, kategoria Działacz Roku 

Marta Barszczyk – Dział sprzedaży Call Center, staż pracy w Wakacje.pl 

Michał Bellwon – Dział marketingu, Ambasador marki Wakacje.pl 

Monika Buca – Dział wsparcia sprzedaży, Autorytet Wakacje.pl 

 

Wakacje.pl są obecne rynku pracy w Trójmieście od 20 lat. Firma zatrudnia obecnie 400 pracowników 

w centrali przy ul. Traugutta w Gdańsku Wrzeszczu, posiada też sieć salonów stacjonarnych w całej 

Polsce. Jako multiagent turystyczny i firma z branży e-commerce zatrudnia specjalistów z wielu 

dziedzin, w tym z obszaru technologii, sprzedaży, marketingu czy analiz.  

 


