Wybranenagrody
BankMillennium
pozostajewskładzie
RESPECTIndex
W 2014 roku Bank Millennium po raz siódmy z rzędu znalazł się

BiałyListek
CSRPOLITYKI
Bank Millennium został nagrodzony Białym Listkiem CSR

Solidny
Pracodawca
Roku
Bank Millennium zdobył tytuł Solidny Pracodawca 2014

w składzie RESPECTIndex – indeksu spółek odpowiedzialnych

POLITYKI 2014 – wyróżnieniem przyznawanym ﬁrmom

w XII edycji ogólnopolskiego programu organizowanego przez

społecznie. RESPECT Index obejmuje polskie spółki

wdrażającym działania z zakresu CSR oraz zrównoważonego

wydawcę magazynów branżowych: Rzecz o Biznesie w dzienniku

z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych

rozwoju. Złote, Srebrne i Białe Listki CSR POLITYKI

Rzeczpospolita, Strony Biznesu Plus w Dzienniku Gazeta Prawna,

w Warszawie, działające zgodnie z najlepszymi standardami

przyznawane są ﬁrmom, które w prowadzeniu działalności

Strony Rynku w Gazecie Wyborczej oraz Monitora Gospodarczego.

zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego i informacyjnego

biznesowej realizują działania z zakresu przestrzegania zasad

Program ma na celu wyłonienie najlepszych pracodawców

oraz relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem

ładu korporacyjnego i praw człowieka, dbałości o Klientów

w Polsce, którzy realizują najciekawsze rozwiązania z zakresu

czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

i Pracowników, ochrony środowiska, uczciwości biznesowej

Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HR). Bank Millennium został

Traﬁają do niego ﬁrmy, które przechodzą trzystopniową

i zaangażowania społecznego. Ranking został przygotowany

doceniony m.in. za oferowanie swoim Pracownikom możliwości

weryﬁkację prowadzoną przez Giełdę Papierów

przez tygodnik Polityka wraz z ﬁrmą consultingową PwC

rozwoju, przestrzeganie prawa pracy, przepisów BHP czy

Wartościowych i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych,

w oparciu o ankiety rozesłane do ponad 800 największych

warunków socjalnych, zaangażowanie w życie akademickie,

w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt

ﬁrm w Polsce.

bezpłatne szkolenia i warsztaty dla studentów oraz cykliczną

prowadzony przez partnera projektu – ﬁrmę Deloitte.

realizację programów rozwojowych dla absolwentów.
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Wyróżnienie
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OdpowiedzialnychFirm

Gwiazda
JakościObsługi
2014

Bank Millennium znalazł się w gronie spółek giełdowych

Bank Millennium został wyróżniony w VIII Rankingu

Dzięki pozytywnym opiniom swoich Klientów Bank

najlepiej raportujących dane ESG (Environmental, Social,

Odpowiedzialnych Firm 2014. Ranking Odpowiedzialnych Firm,

Millennium ponownie znalazł się w gronie najbardziej

Governance) w 2014 roku. Bank został sklasyﬁkowany jako

przygotowany przez Dziennik Gazeta Prawna pod patronatem

przyjaznych ﬁrm i otrzymał tytuł Gwiazdy Jakości Obsługi

jedna z 3 najlepiej raportujących ﬁrm w kategorii Polskie spółki

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, to jedyne całościowe

2014. Wśród wyróżnionych ﬁrm z kilkudziesięciu branż

giełdowe należące do indeksu WIG50. Zwycięskie ﬁrmy zostały

zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod

znajdują się te, które w największym stopniu odpowiadają

wyłonione w III edycji projektu edukacyjnego Analiza ESG

kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością

na potrzeby współczesnego rynku i są najczęściej

spółek w Polsce, który został zorganizowany przez

biznesu (CSR).

rekomendowane przez Klientów na 2014 rok.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, GES oraz Crido
Business Consulting.

Przyjazny
BankNewsweeka

Certyﬁkat
dlaHarmonyOfﬁceCenter
wWarszawie

MillenniumLeasing
FirmąPrzyjaznąMSP

W 2014 roku Bank Millennium po raz kolejny znalazł się

Millennium Leasing zdobył tytuł Firmy Przyjaznej MSP

Zespół budynków Harmony Ofﬁce Center, w których mieści

na podium w niezależnym rankingu Przyjazny Bank Newsweeka

w IV edycji konkursu organizowanego przez Związek

się Centrala Banku Millennium w Warszawie, otrzymał

zajmując 1 miejsce w Polsce w kategorii Bank w Internecie,

Przedsiębiorców i Pracodawców Polskich. Wyróżnienie

certyﬁkat BREEAM na poziomie Bardzo dobry. BREEAM

2 miejsce w kategorii Bank dla Klienta indywidualnego

przyznawane jest ﬁrmom oferującym najlepsze usługi

to system oceny jakości budynków, który uwzględnia kryteria

oraz 2 miejsce w kategorii Bankowość hipoteczna. Ranking

bądź produkty małym i średnim przedsiębiorstwom.

takie, jak: jakość środowiska wewnętrznego, efektywność

powstaje na podstawie wyników badań Mystery Shopping,

energetyczna, dostępność środków transportu miejskiego,

w którym oceniane są praktycznie wszystkie elementy obsługi

materiały budowlane, zarządzanie eksploatacją budynku,

Klientów zarówno w tradycyjnych, jak i elektronicznych

gospodarka wodna i odpadami. Certyﬁkat BREEAM przyznawany

kanałach obsługi.

jest przez BRE (Building Research Establishment) Global
na podstawie materiałów i raportu przygotowanych
przez licencjonowanego asesora. Budynek może otrzymać
certyﬁkat BREEAM na jednym z pięciu poziomów w zależności
od liczby uzyskanych punktów: pass, good, very good,
excellent, outstanding.

