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1. SITECH i Międzynarodowe Tygodnie Przeciwko Rasizmowi
SITECH Sp. z o.o. po raz kolejny przyłączyła się do obchodów
Międzynarodowych Tygodni Przeciwko Rasizmowi w Koncernie Volkswagen.
Kampania „we are against racism” pod hasłem #jointogether rozpoczęła się
w marcu i trwała ponad dwa tygodnie. Nasi Pracownicy włączając się do akcji,
ustawili w stopce mailowej specjalnie zaprojektowane logo.

2. Business Centre Club z wizytą
w SITECH Sp. z o.o.
Dnia 22 marca 2018 r. gościliśmy w SITECH Sp. z o.o. członków prestiżowego
klubu przedsiębiorców - Business Centre Club. Jest to największa w kraju
organizacja indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2000 członków (osób
i firm), którzy skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski.
SITECH Sp. z o.o. należy do Loży Dolnośląskiej. Możliwość wizyty w naszej firmie
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, stąd też na spotkanie przybył sam
Kanclerz Loży Dolnośląskiej wraz z przedstawicielstwem Loży oraz członkowie
Loży Dolnośląskiej, a nawet członkowie Loży Opolskiej.

3. Praktyczne kształcenie studentów –
zakończenie I edycji projektu
Dnia 20 kwietnia 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu
„Praktyczne kształcenie studentów”, który powstał w wyniku współpracy
firmy SITECH Sp. z o.o. z Politechniką Wrocławską oraz Polsko-Niemiecką
Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK). Wszyscy absolwenci osiągnęli
pozytywny wynik. Projekt zakończył się sukcesem nie tylko dla samych
absolwentów, ale również dla spółki SITECH, która pozyskała w ten
sposób młodych pracowników z dużym doświadczeniem zawodowym.
Dzisiaj są to inżynierowie z tytułem zawodowym – Projektant techniczny.
W uroczystości, która miała miejsce w Generalnym Konsulacie Republiki
Federalnej Niemiec we Wrocławiu, udział wzięły następujące osoby: Pani Wicekonsul, Pani Dyrektor Kształcenie
Zawodowe i Ustawiczne AHK, Dyrektorzy zarządzający SITECH Sp. z o.o., przedstawiciele Politechniki
Wrocławskiej oraz studenci.

4. Film o pasjach i zainteresowaniach Pracowników SITECH
W ramach Dnia Różnorodności, który przypada corocznie na dzień 21 maja, nakręciliśmy
film o pasjach i zainteresowaniach naszych pracowników. Była to świetna okazja do
poznania swoich koleżanek i kolegów z innej strony niż zawodowa. Cieszmy się z tego, że
jesteśmy różni i czerpmy z tej różnorodności inspiracje na przyszłość! :)

5. Listki CSR
21 maja podczas uroczystej gali w tygodniku POLITYKA zostały rozdane nagrody
z Listkami CSR. SITECH Sp. z o.o. otrzymała Srebrny Listek CSR Polityki w VII zestawieniu
firm odpowiedzialnych społecznie za rok 2017. Srebrny Listek CSR Polityki otrzymują
firmy, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie
wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000. Firmy te często opierają się na
najlepszych lokalnych i globalnych praktykach oraz stosują międzynarodowe standardy.
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6. Jestem bezpieczny w podróży z wizytą w MAN
Pracownicy SITECH wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie, by edukować najmłodszych w zakresie
bezpiecznego podróżowania oraz prawidłowego zapinania pasów bezpieczeństwa już od kilku lat. W tym
roku z prelekcją udali się do Poznania do spółki MAN. Pracownicy MAN chętnie wysłuchali naszych
przedstawicieli i zadawali ogrom pytań. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc również dorosłym.

7. Diversity Conference – Scania
To już druga konferencja Różnorodności organizowana przez Koncern Volkswagen. W tym roku
przedstawiciele z całego świata spotkali się w Szwecji w fabryce spółki Scania. Konferencja trwała dwa dni
i przybrała formę workshopu. Pracownicy poszczególnych spółek i marek mieli okazję wymienić się swoimi
doświadczeniami i dobrymi praktykami. Przygotowane były również atrakcje dla uczestników: zwiedzanie
fabryki Scania oraz próbna jazda truckami i autobusami na specjalnie przygotowanym torze. Firmę SITECH
reprezentowała Wioletta Cichla z Działu Kontakty zewnętrzne.

8. Nagroda Polskiego Przemysłu Motoryzacyjnego 2018
W trakcie wieczornej Gali podczas 9 Forum MotoSolutions zostały
wręczone Nagrody Polskiego Przemysłu Motoryzacyjnego i nasza firma
otrzymała wyróżnienie w kategorii
CSR Społeczna Odpowiedzialność
Biznesu. MotoSolutions to jedno
Akcja – „CHOINKA”
z ważniejszych wydarzeń na polskim
rynku motoryzacyjnym. Główną
przewagą tego wydarzenia nad innymi
jest to, iż prezentowane są aktualne informacje o rynku motoryzacyjnym
oraz jest to idealne połączenie tematów biznesowych z technicznymi.

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
wiemy, że w tym roku nie wszystkie dzieci otrzymają wymarzone
prezenty świąteczne. Okażmy dobre serce i sprawmy aby na każdej
małej buzi pojawił się uśmiech :-)
W KOŃCU KAŻDY Z NAS MOŻE ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM!
Jeśli chciałabyś/ chciałbyś
sprawić radość – przyłącz się do akcji!

1

Choinka stoi w Sekretariacie,
a na niej kilka listów do św. Mikołaja –
PODEJDŹ i ZABIERZ jeden list

2

PRZYGOTUJ
wymarzony prezent

3

Prezent PRZYNIEŚ
do działu Kontakty
zewnętrzne
(III hala, II piętro – biuro
nad antresolą) do
WIOLETTY CICHLA
lub do BIURA ZARZĄDU
do dnia 17.12.2018.

Pomaganie jest fajne! Razem
możemy uszczęśliwić innych!
Prezenty trafią do dzieci z Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego
„Przystań” oraz do dzieci z Domu Dziecka w Lubinie.

9. Akcja „CHOINKA”
W tym roku przyłączyliśmy się do organizowanej przez Koncern Volkswagen
akcji „CHOINKA”. Ideą akcji jest obdarowanie dzieci, do których św. Mikołaj
nie dotrze. Na firmowej choince znalazło się 20 listów do św. Mikołaja,
a tym Mikołajem byli nasi Pracownicy. Dziękujemy wszystkim za
przygotowanie prezentów świątecznych
i spełnienie marzeń dzieci z Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej typu
rodzinnego „Przystań” oraz dzieci
z Domu Dziecka w Lubinie.

10. Mikołajki w firmie SITECH
Dnia 12 grudnia zorganizowaliśmy w naszej fabryce Mikołajki dla
podopiecznych z Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Lubinie.
Dla dzieci przygotowanych było ogrom atrakcji. Odwiedził ich nawet Olaf,
z którym puszczali bańki mydlane. Jednak wyczekiwanym gościem był
św. Mikołaj, który wręczył dzieciom drobne upominki.
osoba kontaktowa: Wioletta Cichla, +48 662 198 109

