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  Setkání s investory si vyžaduje přípravu s Michalem Stupavským z finančního úseku.

Svůj nástup do Unipetrolu si vybavuje velmi přesně. Psal se 6. čer-
ven 2011 a Anna Chwaliszewska po dokončení studií ve Velké Británii 
nastoupila do oddělení komunikace a marketingu. Po prvním seznáme-
ní s týmem a prací se naplno pustila do rozjezdu sociálních sítí skupiny. 
„Pomáhala jsem například s tvorbou stránek na Facebooku, které svým 
způsobem považuji za své dítě. Šlo konkrétně o tři stránky – Benzina, 
Zažij chemii a Práce v Unipetrolu,“ uvádí. Kromě sociálních sítí se sta-
rala o realizaci nejrůznějších akcí, např. tiskových konferencí nebo dnů 
otevřených dveří.

V uplynulých měsících byl její úvazek v oddělení komunikace zkrá-
cen a začala pracovat i v oddělení vztahů s investory. „Ze začátku to bylo 
obtížné, protože jsem měla práci rozdělenou poměrem padesát na pa-
desát. Vůbec nejobtížnější bylo zvládat můj time management. Zcela 
běžné byly situace, kdy jsem pracovala na nějakém důležitém projektu 
v komunikaci a najednou mi zavolali investoři, kteří měli nejrůznější 
otázky a požadavky. V takovém momentě bylo obtížné hledat priori-
ty za cenu prodlevy jiných projektů,“ upřesňuje Anna Chwaliszewska. 
Nebylo to ale jen o rozvržení svých časových možností. S přibývajícími 
projekty a činnostmi bylo obtížné přepínat z jedné tématiky na druhou, 
zcela odlišnou. „Na začátku jsem z toho byla dost unavená. Nyní už je ale 

  S Ladou Kufrerovou je třeba vybrat nejdůležitější informace pro intranet.  Anna Justyna Chwaliszewska přichází do své kanceláře na Pankráci v Praze.

UNiPetrol (ogil)    V každém čísle Uni novin vám v rubrice Den s… přinášíme pracovní příběhy zaměstnanců 
naší skupiny. Dosud tato výsada patřila pouze tuzemským zástupcům. Následující řádky proto budou 
svým způsobem výjimečné, jde totiž o vůbec první Den s, jehož hlavní postavou je polský zástupce, 
přesněji polská zástupkyně. Anna Justyna Chwaliszewska nejprve nastoupila do oddělení komunikace, 
posledních několik měsíců však pracuje na pozici specialistky vztahů s investory v oddělení investic. 
Komunikaci se proto věnuje už jen částečně a jejím denním chlebem jsou jednání a vyjednávání 
s akcionáři skupiny.

  S Josefem Pilkou z Odboru strategických projektů a analýzy během pravidelné konzultace

fotoreportáž

Anna Justyna Chwaliszewska:   
Musím být schopná předávat 
informace v češtině

  Konzultace organizace tiskové konference s Martinem Pavlíčkem

všechno lepší, jelikož moje stěžejní odpovědnost leží ve vztazích s in-
vestory, a pokud nejsem tolik vytížená a mám trochu času, pomáhám 
v Pr,“ dodává. 

Svůj pracovní den začíná monitoringem a přebíráním zpráv z trhů, 
které jsou pro rozvoj Unipetrolu i skupiny PKN orlen velmi důležité. Ze 
stovky informací vybírá jen ty nejdůležitější, o nichž je třeba investory 
informovat. Z nich následně vzniká výživný, ale stravitelný souhrn, kte-
rý rozesílá jak investorům, tak zástupcům skupiny. Všechny souhrny je 
možné najít na oficiálních webových stránkách Unipetrolu, aby k nim 

měli přístup všichni, tedy i potenciální investoři či finanční novináři. 
Kromě této rutinní mravenčí práce vytváří nejrůznější zprávy a prezen-
tace z finančních trhů za delší časová období. „Asi nejaktuálnější no-
vinkou je příprava newsletteru, který bude vycházet jako součást UNi 
novin. Přineseme v něm nejdůležitější informace z trhů. Chceme, aby 
všichni zaměstnanci měli přehled o firmě, v níž pracují,“ vysvětluje.

Pro co nejlepší vztahy s investory je zapotřebí aktualizovat veškeré 
informace na stránkách Unipetrolu v sekci Vztahy s investory. Díky svým 
zkušenostem z oddělení komunikace nemá s touto agendou žádné pro-
blémy, a tak je to právě Anna Chwaliszewska, kdo je spravuje. Zkušenosti 
z oddělení komunikace ale především využívá při vyjednávání s investo-
ry, a to jak při pravidelných setkáních, tak během poskytování potřeb-
ných údajů. „Nechceme zásadní údaje prezentovat jen ve formě jakéhosi 
nepřehledného textu. Snažíme se informace podávat v takové podobě, 
která je snadno srozumitelná a přesvědčivá. Pochopitelně jsme ale také 
schopni odpovídat i na komplikované dotazy akcionářů, jež nám volávají. 
Na druhou stranu, ne všechny informace jsou určeny všem. Proto je za-
potřebí mít neustále na mysli, že některá data jsou strategická a odtajnit 
je lze až v určitý moment.“ Někdy je taková výměna informací s investory 
méně formální, než by nezasvěcený člověk očekával. 

Ačkoli se během relativně krátké doby dostala do zcela jiného světa 
čísel, adaptovala se velmi rychle. Finanční znalosti si doplňuje během pra-
videlných kurzů, v posledních měsících prošla nepřeberným množstvím 
materiálů, aby se stala plnohodnotnou pomocnou rukou investorů. Díky 
svému mateřskému jazyku navíc funguje i jako zprostředkovatelka po-
třebných informací mezi českou a polskou stranou. tato výhoda je však 
svým způsobem také nevýhodou: „Co mi činí větší potíže, je český jazyk. 
Když něco vysvětlujete, pochopitelně musíte používat jazyk svého pub-
lika. občas zavolá akcionář a informace chce slyšet v češtině. V takovém 
případě se předem omluvím za jazyk a vysvětluji česky, jak jen nejlépe 
dokážu. Je to pro mě skvělá škola. Věřím, že má čeština se zlepšuje.“ 

V České republice žije téměř dva roky, a tak má nespočet příležitostí 
zlepšovat svou češtinu i ve volném čase. ten nejraději tráví při fotogra-
fování. Právě tato její záliba se postupně dostává do profesionálnější 
roviny, jelikož plánuje svou vůbec první fotografickou výstavu. Podle je-
jích vlastních slov nepůjde o nic velkého, proběhne v malé kavárně, ale 
i tak to lze považovat za úspěch. Kromě kultury se věnuje sportu, hraje 
basketbal a cvičí jógu. Na návrat do rodného Polska zatím nepomýšlí: 
„Jsem tu spokojená a v Polsku nežiji už sedm let. Svůj domov mám nyní 
v Čechách,“ uzavírá.
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