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Agnieszka Jaraczewska 
Z Grupą CIECH jestem związana od 2019 roku; aktualnie na stanowisku Dyrektora HR  i Administracji.  
Swoje doświadczenie na styku HR oraz innych dziedzin takich jak Change Management, Compliance, 
Risk Management, Information Security, Organization Development, Agile i Lean zdobywałam w 
międzynarodowych korporacjach branży ecommerce, FMCG oraz funduszu Venture Capital. 
Jestem certyfikowanym facylitatorem, trenerem biznesu oraz konsultantem Disc3& BAI. 
  
Kinga Bujalska 
Z Grupą CIECH jestem związana od 2016 roku. Aktualnie na stanowisku Koordynator Learning & 
Development w centrali. Odpowiadam za systemowe rozwiązania rozwojowe dla pracowników w 
Grupie. 
Zajmuję się rozwojem ludzi od prawie 15 lat. Jestem psychologiem społecznym, menedżerem 
praktykiem, trenerem, coachem i facylitatorem. Pracowałam w wewnętrznych działach HR a także jako 
freelancer. Mam również doświadczenie jako Asesor w projektach AC/DC. Posiadam kilka certyfikacji 
narzędzi diagnostycznych. 
Realizuję także różne projekty w stowarzyszeniu „Narzędziownia”, integrującym środowiska trenerów, 
coachów i HR oraz w Sietar – stowarzyszeniu integrującym środowisko zróżnicowane kulturowo. 

Moje motto: Everything is possible. The impossible just takes longer      . 
  
Lilianna Mila 
Od 1997 z zaangażowaniem i sercem pracuję dla CIECH w obszarze HR, a od 04/2019 jako Menedżer 
HR. Z wykształcenia jestem socjologiem z pasją pracy z ludźmi. Aktualnie ważnym wyzwaniem dla mnie 
jest przeprowadzenie zmiany kultury organizacyjnej spółek CIECH Soda Polska i CIECH Cargo. Wspieram 
pracowników i organizacje w rozwoju, kreuję środowisko, gdzie każdy może wykorzystywać oraz 
rozwijać swoje talenty. Od 2019 mam przyjemność być aktywnym uczestnikiem i kreatorem wdrożenia 
Projektu rozwoju umiejętności pracowników produkcji.  
Mam także doświadczenie jako Trener Biznesu i wykładowca na uczelniach wyższych. Realizowałam 
projekty jako freelancer, w formie doradczej dla przedsiębiorstw w ramach Projektów HR, ostatnio 
przy współpracy z WYG International i PARP. Zakres usług obejmował opracowanie diagnozy stanu 
zasobów ludzkich, potrzeb szkoleniowych oraz prowadzenie szkoleń.   
Moje motto: I have extensive "know-how" and also I know "what" and "when" should be done to get 
success. 
  
Grażyna Tomaszek 
Do pracowników Grupy CIECH dołączyłam w 2016 roku. Aktualnie na stanowisku Kierownik zespołu 
Kadr i Płac w Nowej Sarzynie. Wcześniej pracowałam w spółkach branży FMCG oraz instalacyjnej. Moją 
przygodę z HR rozpoczęłam jako osoba organizująca i prowadząca szkolenia z umiejętności miękkich. 
Po drodze poznałam obszar twardego HR, a następnie procesy wspierające biznes, takie jak rekrutacja, 
szkolenia i rozwój czy ocena umiejętności pracowników. 
W Nowej Sarzynie, poza powyższymi tematami, jestem odpowiedzialna za współpracę i wdrażanie 
działań z obszaru miękkiego HR wypracowanych przez zespół w centrali. 
Ukończyłam studia podyplomowe z doradztwa i poradnictwa zawodowego. Chętnie opowiadam 
uczniom odwiedzającym nasze zakłady, o tym na jakie stanowiska, z jaką wiedzą i umiejętnościami 
poszukujemy kandydatów do pracy, oraz co jako pracodawca oferujemy.  Wiem jak wielkie znaczenie 
dla człowieka ma to, żeby lubić swoją pracę. 
  
 


