
Firma Tate & Lyle nominowana do dwóch polskich nagród biznesowych 

   

Zespół Global Shared Services firmy Tate & Lyle z siedzibą w Łodzi został nominowany za 

pozytywny wkład w rozwój lokalnej społeczności i tworzenie dynamicznego środowiska 

pracy  

Łódź, Polska 10 grudzień 2018 r.: Firma Tate & Lyle PLC (Tate & Lyle), będąca wiodącym 

globalnym dostawcą składników i rozwiązań do produkcji żywności i napojów, z dumą ogłasza, że 

jej zespół  Global Shared Services (GSS) z siedzibą w Łodzi (Polska), otrzymał nominację do 

nagrody ABSL Diamonds 2018 za zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności oraz tworzenie 

przyjaznego środowiska pracy ABSL Diamonds Awards to odbywający się w Polsce konkurs 

promujący  innowacyjność i rozwój w polskiej branży usług biznesowych. Zespół GSS Tate & Lyle z 

siedzibą w Łodzi, liczący ponad 300 pracowników zajmujących się obsługą procesów  finansowych, 

procedur transakcyjnych oraz świadczących szereg innych usług dla firmy Tate & Lyle na całym 

świecie został zgłoszony do konkursu w dwóch kategoriach: 

 „Społeczna odpowiedzialność biznesu” – w dowód uznania dla zespołu za jego wielki wkład 

w zwiększanie zaangażowania i aktywności lokalnej społeczności. Działania zespołu obejmują 

organizowanie warsztatów kulinarnych dla pracowników, pikników oraz zbiórek datków dla 

wychowanków lokalnego domu dziecka, warsztatów rękodzieła dla dzieci (na zdjęciu), zbiórek 

karmy i akcesoriów dla schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz przekazywanie upominków na 

rzecz lokalnego szpitala.  

 

 „Dynamiczne środowisko pracy” – w dowód uznania wysiłków zespołu na rzecz tworzenia 

dynamicznego środowiska pracy, skupiającego się na promowaniu zdrowia i dobrego 

samopoczucia pracowników, dbania o ich rozwój osobisty oraz budowania mocnego zespołu. W 

skład inicjatyw programu „Kocham  swoją pracę” wchodzą wykłady i szkolenia mające na celu 

promocję zdrowia i rozwoju pracowników, a także działania ukierunkowane na budowanie więzi 

pomiędzy rodzinami współpracowników, takie jak pikniki rodzinne oraz dni otwarte, podczas 

których dzieci mają szansę poznać tajniki pracy rodziców. 

Oprócz kwalifikacji do udziału w dwóch kategoriach konkursowych firma Tate & Lyle została 

wyróżniona przez Prezydenta Łodzi jako jeden z najlepszych pracodawców w mieście.  

Milosz Aleksander, Wiceprezes, Global Shared Services, Tate & Lyle:  

„Jesteśmy niezwykle dumni z powodu wyróżnienia nas za projekty, jakie realizujemy w ramach 

lokalnej społeczności i za tworzenie pozytywnego środowiska i kultury pracy. To, że nasz łódzki 

zespół GSS Tate & Lyle Centre może się pochwalić tak wspaniałym środowiskiem pracy, 

zawdzięczamy wszystkim naszym kolegom, a także silnemu wsparciu naszego działu Zasobów 

Ludzkich, naszym liderom w dziedzinie zwiększania zaangażowania pracowników, a także 

zespołom ds. promocji zdrowia  i aktywności fizycznej”. 

Laura Hagan, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich, Tate & Lyle: 

„W Tate & Lyle, wszyscy jesteśmy zaangażowani w budowanie radosnego, zdrowego i 

wspierającego środowiska pracy, co naszym zdaniem przekłada się na lepszą współpracę, 

większą kreatywność oraz większą produktywność naszych pracowników. Jesteśmy bardzo dumni 

z naszego łódzkiego zespołu, który bardzo skutecznie zwiększa zaangażowanie naszych kolegów 



i pomaga wspierać lokalną społeczność. Ten zespół jest ucieleśnieniem głównego celu naszej 

firmy, jakim jest poprawa jakości życia wielu pokoleń”. 

Zwycięzcy nagród zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali, która odbędzie się w hotelu 

InterContinental w Warszawie, 12 grudnia 2018 r.  
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O firmie Tate & Lyle:   

Firma Tate & Lyle jest globalnym dostawcą rozwiązań oraz składników dla branży spożywczej, 

branży napojów oraz rynku przemysłowego.  

Firma Tate & Lyle prowadzi swoją działalność za pośrednictwem dwóch globalnych jednostek: 

Oddziału Rozwiązań dla Branży Produktów Spożywczych i Napojów oraz Oddziału Produktów 

Początkowych, wspieranych przez zespoły ds. Innowacji, Rozwoju Handlowego oraz Operacji 

Globalnych. Oddział Rozwiązań dla Branży Produktów Spożywczych i Napojów skupia się na 

rozwoju firmy poprzez budowanie pozycji lidera na rynku globalnym w kategorii napojów, 

przetworów mlecznych oraz zup, sosów i dressingów. Oddział Produktów Początkowych dba o 

stałe przychody i generowanie gotówki.  

Oddział Rozwiązań dla Branży Produktów Spożywczych i Napojów zajmuje się produkcją: 

zagęszczaczy, w tym specjalistycznych produktów na bazie skrobi; substancji słodzących, w tym 

nisko- i bezkalorycznych słodzików; a także produktów zdrowotnych obejmujących specjalistyczne 

produkty wysokobłonnikowe; a także stabilizatorów i systemów funkcjonalnych, w skład których 

wchodzą produkowane na zamówienie mieszanki składników zapewniające zachowanie struktury 

produktów spożywczych.  

Oddział Produktów Początkowych zajmuje się produkcją wysoko skoncentrowanych słodzików, 

skrobi przemysłowej oraz produktów fermentacyjnych (głównie środków zakwaszających), a także 

sprzedażą produktów ubocznych procesu przemiału kukurydzy jako dodatków do karm dla 

zwierząt.  

Akcje Tate & Lyle są notowane na londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod symbolem 

TATE.L., oraz w formie Amerykańskich Kwitów Depozytowych (ADR), pod symbolem TATYY. Do 

31 marca 2018 r., całkowita sprzedaż Tate & Lyle wyniosła 2,7 mld GBP. Więcej informacji można 

znaleźć na stronie  http://www.tateandlyle.com 
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