
 

 

DKMS ZOSTAŁ ZWYCIĘZCĄ W DWÓCH KATEGORIACH ZWIĄZANCH Z REAKCJĄ NA 

COVID-19 W 2021 ROKU.  

DKMS zdobył złotą nagrodę Stevie® w kategorii "Najbardziej wartościowa reakcja 

organizacji non-profit na pandemię COVID-19" oraz srebrną nagrodę Stevie® w 

kategorii "Wzorowego pracodawcy" w 18. dorocznym konkursie International 

Business Awards®. 

Międzynarodowe nagrody w dziedzinie biznesu (The International Business Awards) to 

najważniejszy na świecie program przyznawania nagród biznesowych. Nominacje mogą 

zgłaszać wszystkie osoby i organizacje z całego świata - publiczne i prywatne, firmy oraz 

organizacje non-profit, duże i małe. Do konkursu International Business Awards 2021 

wpłynęły zgłoszenia od organizacji z 63 krajów. Przy ponad 3700 nominacjach zgłoszonych 

przez organizacje różnej wielkości i z praktycznie każdej branży. DKMS został doceniony za 

stworzenie wyjątkowego środowiska pracy dla pracowników w czasie pandemii oraz szybkie 

dostosowanie się do ciągle zmieniających się warunków, jakie narzucał ten globalny kryzys. 

Pomimo lockdownów, zamkniętych granic, odwołanych lotów, zakazów i ograniczeń w 

podróżowaniu, i odwołanych stacjonarnych akcji rejestracyjnych dedykowanych pacjentom 

walczącym z nowotworem krwi, to w 2020 roku Dawcy zarejestrowani w DKMS podarowali 7 

500 pacjentom na całym świecie drugą szansę na życie oddając krwiotwórcze komórki 

macierzyste bądź szpik. Grono potencjalnych Dawców szpiku powiększyło się w 2020 roku o 

700 000 nowych potencjalnych Dawców, a pracę w DKMS rozpoczęło ponad 100 nowych 

pracowników. 

 

"Jesteśmy zaszczyceni, że zostaliśmy uhonorowani tymi nagrodami. Są one wspaniałym 

docenieniem naszej pracy na rzecz pacjentów walczących z nowotworami krwi, zwłaszcza w 

tych trudnych czasach pandemii koronawirusa i motywują nas do dalszego kontynuowania 

naszej misji" - mówi dyrektor generalna Global DKMS Elke Neujahr, niezwykle dumna z 

osiągnięć wszystkich zespołów DKMS na całym świecie. "Będziemy dotąd działać, aż spełni 

się nasze marzenie o świecie bez nowotworów krwi. Zdobyliśmy złotą nagrodę w kategorii 

"Najbardziej Wartościowa Organizacja Non-Profit" oraz srebrną nagrodę w kategorii 

"Wzorowego pracodawcy" jako wyraz uznania dla naszej globalnej współpracy jako 

międzynarodowej organizacji non-profit." 

 

 

W kategorii „Najbardziej Wartościowa Organizacja Non-Profit” DKMS został doceniony za 

działania podjęte w odpowiedzi na pandemię i nieustające dążenie do osiągnięcia jak 

najlepszych efektów, które poprawią sytuację pacjentów z nowotworem krwi, którym 



 

 

organizacja służy. W tej kategorii jury szczególnie podkreśliło dużą wartość dodaną jaką 

DKMS wnosi do społeczeństwa, zarówno poprzez ciągłą pracę ratującą życie, jak i 

pokazanie światu, że dzięki determinacji i kreatywności można pokonać każdą przeszkodę. 

Szczególnie doceniono szybkie i efektywne przekształcenie wszystkich procesów 

operacyjnych w czasie pandemii, w tym przeniesienie działań rejestracyjnych dedykowanych 

pacjentom do przestrzeni online, które nastąpiło już wiosną 2020 roku. Dodatkowo, na 

uznanie zasłużyło innowacyjne podejście do szukania nowych rozwiązań związanych z 

transportem pobranych od Dawców DKMS krwiotwórczych komórek macierzystych bądź 

szpiku dla potrzebujących Pacjentów np.  poprzez podjęte działania takie jak "przesyłka w 

kokpicie". Obradujące jury w szczególny sposób doceniło brak zakłóceń w naszej 

działalności, formułując następujące stwierdzenie: "Niesamowita koncepcja zapewnienia 

ciągłości pobierania komórek macierzystych, a także nieprzerwanego przeprowadzania 

operacji i przeszczepów zgodnie z planem." 

DKMS zawsze uważał, że aby zapewnić najlepszą opiekę pacjentom cierpiącym na 

nowotwory krwi, to należy zadbać także o pracowników organizacji. Kiedy kryzys zdrowotny 

zmienił świat, DKMS zmienił się wraz z nim, natychmiast pracując nad sprostaniem nowym 

wyzwaniom i wymaganiom, przed którymi stanęli pracownicy. Zatrudniająca ponad 1000 

pracowników w siedmiu krajach, w obliczu trudności spowodowanych pandemią na całym 

świecie, DKMS stanęła przed wyjątkowym wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa i 

wsparcia dla swoich pracowników.  Organizacja dołożyła szczególnych starań, aby wszyscy 

pracownicy mogli kontynuować swoją ratującą życie pracę, otrzymywać pełne 

wynagrodzenie i pozostać tak bezpiecznymi, jak to tylko możliwe. Zgodnie z oświadczeniem 

jury, "Doceniamy zaangażowanie DKMS w zapewnienie bezpiecznego środowiska dla ludzi, 

szczególnie podczas pandemii. To ogromny wysiłek. Dziękujemy za zaangażowanie w 

ratowanie życia". Wśród członków jury uznanie zyskało jasne i skuteczne zarządzanie 

kryzysowe, uczciwe i empatyczne traktowanie pracowników oraz działania ukierunkowane 

na budowanie zaufania w organizacji. 

 
 




