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Gdynia, 14 grudnia 2016 r. 

 

Jacek Zawadzki nagrodzony Diamentem CIO 2016 

Jacek Zawadzki, CIO BEST S.A., został nagrodzony w XIV edycji konkursu CIO Roku 
Diamentem CIO w kategorii „Generator biznesu cyfrow ego”. Nagrod ę wręczono w 
czasie uroczystej gali, która odbyła si ę 8 grudnia b.r. w Warszawie. 

Konkurs CIO Roku jest dorocznym konkursem organizowanym przez Klub CIO. Jego celem 
jest wyróżnienie nowoczesnych liderów IT, których dokonania miały strategiczne znaczenie 
dla ich firm i instytucji.  

Wśród tegorocznych laureatów konkursu CIO Roku znalazł się Jacek Zawadzki, CIO BEST 
S.A. To już drugie wyróżnienie przyznane Jackowi Zawadzkiemu w konkursie CIO Roku – w  
2014 roku został nagrodzony Diamentem CIO w kategorii „Akcelerator zmiany”. 

Jacek Zawadzki posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży IT. Od 2013 roku 
odpowiada za zarządzanie Pionem IT oraz realizację kompleksowej strategii IT w BEST S.A. 
Posiada certyfikaty ukończenia szkoleń z metodologii Six Sigma. Jest absolwentem 
Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria. 

– Otrzymanie Diamentu CIO w kategorii „Generator biznesu cyfrowego” jest dla mnie 
szczególnym wyróżnieniem. Cieszę się, że jury doceniło w ten sposób wysiłek całego zespołu 
BEST, który intensywnie pracował nad transformacją cyfrową Spółki, czego wyrazem jest 
między innymi wdrożenie (tylko w ubiegłym roku) autorskiego systemu automatycznego 
generowania pism i pozwów, innowacyjnego systemu importowania danych czy nowoczesnej 
platformy dla klientów – BEST Online. Ich uruchomienie stanowi zwieńczenie przełomowej 
zmiany technologicznej całej Grupy Kapitałowej i stanowi punkt wyjścia do jej dalszego, 
dynamicznego rozwoju  – komentuje Jacek Zawadzki, CIO Best S.A.  

*** 

Ogólne informacje o BEST 

BEST S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r., 
specjalizującą się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa BEST aktywnie 
inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy 
sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie – na rzecz banków, firm 
telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. 

Połączenie kompetencji z zakresu windykacji należności oraz tworzenia i zarządzania funduszami 
inwestycyjnymi pozwoliło skupić wszystkie elementy modelu biznesowego w jednej grupie kapitałowej. 

Łączna wartość nominalna zarządzanych przez BEST wierzytelności własnych oraz należących do innych 
podmiotów wynosi ponad 11 mld zł (stan na 30 czerwca 2016 r.). W 2015 r. Grupa BEST wypracowała 82,2 
mln zł zysku netto przy przychodach operacyjnych w wysokości 140,1 mln zł. 

 W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.best.com.pl lub prosimy 
o kontakt: 

Joanna Sokołowska   



 
 
CC Group Sp. z o.o.  
22 440 14 40, 605 959 539  
j.sokolowska@ccgroup.com.pl 

 

Zachęcamy także do śledzenia profilu Grupy BEST na Twitterze: https://twitter.com/BEST_Grupa 


