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Drodzy Członkowie, Szanowni Pracodawcy! 
Z dumą oddajemy w Państwa ręce raport prezentujący najlepsze praktyki HR firm 
wyróżnionych certyfikatem HR Najwyższej Jakości w  roku 2015. Badanie certyfi-
kacyjne HR Najwyższej Jakości jest najważniejszym przedsięwzięciem badawczym 
PSZK. Kilkadziesiąt pytań, które zadajemy naszym firmom członkowskim pozwala 
zweryfikować jakość polityki zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji i stano-
wi podstawę decyzji o przyznaniu prestiżowego certyfikatu. Serdecznie gratulujemy 
zeszłorocznym laureatom i mamy nadzieję, że zachętą do udziału w tegorocznej, 
już czwartej edycji, będą organizacje, które w roku 2015 mogły szczycić się tytułem 
firmy wyróżnionej certyfikatem i statuetką HR Najwyższej Jakości. 

Regularnie rośnie liczba firm biorących udział w naszym przedsięwzięciu, co może 
tylko cieszyć. Szczególnie ważny jest dla nas jednak inny parametr – rosnąca licz-
ba organizacji, które przystępują do badania co roku. Dzięki temu mamy unikalną 
możliwość obserwowania w czasie trendów i zmian w firmach będących liderami 
rozwiązań HR. Wnioski z badania oraz dobre praktyki są również kołem zamacho-
wym w procesie moderowania praktycznej wymiany wiedzy, który jest misją Stowa-
rzyszenia. Wszak upowszechnianie wiedzy i dzielenie się doświadczeniami na temat 
nowoczesnych i efektywnych narzędzi HRM pozwalają firmom osiągać lepsze efekty 
biznesowe.

Poprzez publikację raportu prezentującego najlepsze praktyki chcemy dzielić się 
wiedzą szerzej oraz zachęcać pracodawców do aktywnego udziału w PSZK, które 
jest profesjonalnym networkiem zorientowanych na rozwój, wspólne działanie 
i  wzajemną inspirację praktyków HR. W  PSZK wierzymy, że to najlepszy meryto-
rycznie sposób na poszukiwanie efektywnych rozwiązań w zarządzaniu kapitałem 
ludzkim. W naszym członkowskim menu wymiany wiedzy mamy rocznie ponad 450 
godzin spotkań praktyków HR w całej Polsce w nowych i jednocześnie już sprawdzo-
nych warsztatowych formatach – Akademii PSZK z jej czterema ścieżkami tematycz-
nymi oraz Case’owiskach HR.

W każdej kolejnej edycji badania HR Najwyższej Jakości pojawiają się nowe obszary 
badawcze. Nie inaczej będzie również w tym roku – chcemy bliżej przyjrzeć się na-
rzędziom wykorzystywanym w procesie zarządzania wiedzą w firmie oraz tematyce 
związanej z  przeciwdziałaniem dyskryminacji, mobbingowi i  nierównemu trakto-
waniu. Do udziału w badaniu zapraszamy firmy członkowskie PSZK. Zwycięzców 
tegorocznego badania poznamy podczas Gali HR Awards Ceremony 2016.

Mamy nadzieję, że lektura dobry praktyk firm wyróżnionych certyfikatem HR  
Najwyższej Jakości w roku 2015 będzie dla Państwa inspiracją! 

Miłej lektury!

Wprowadzenie
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Dołącz  
do grona członków

Zobacz 
kalendarz PSZK

Zobacz 
kim są członkowie PSZK

Chcesz  
wziąć udział w badaniu  
HR Najwyższej Jakości?

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
HR 

www.pszk.pl

http://www.pszk.pl
http://www.pszk.pl/kalendarz
http://pszk.pl/profile
http://pszk.pl/formularz-czlonkowski


6 HR Najwyższej Jakości

Członkostwo w PSZK to udział  
w ogólnopolskim, profesjonalnym networku 
pracodawców - praktyków HR, który opiera się 
na wymianie wiedzy  
i doświadczeń, wzajemnej inspiracji  
i poszukiwaniu efektywnych rozwiązań  
w zarządzaniu kapitałem ludzkim. 

Firmy członkowskie to grono  
najlepszychpracodawców budujących 
swój wizerunek poprzez promocję 
dobrych praktyk HR.

Zapraszamy do zapoznania się   
z interaktywną grafiką, 
przedstawiającą ofertę  
dla członków PSZK.

Zaproszenie  
do członkowstwa 
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2016

22
lata doświadczenia 

na rynku  
HRM

450
godzin spotkań 
praktyków HR  
w ciągu roku

53
firmy nagrodzone 
certyfikatem HR  

Najwyższej Jakości

400 tys.
pracowników  

w firmach  
członkowskich

150
aktualnych  
case’ów HR  

rocznie

PRAWO  
PRACY

HR EXECUTIVE
MEETINGS

HR  
ON DEMAND

EMPLOYER 
BRANDING

AKADEMIA
PSZK

CASE’OWISKO 
HR HR TOOLS HR AWARDS 

CEREMONY

BADANIE 
POKOLENIA Y

THE EUROPEAN 
ALLIANCE FOR 

APPRENTICESHIP

BADANIE
CERTYFIKACYJNE
HR NAJWYŻSZEJ

JAKOŚCI

www.pszk.pl

http://www.pszk.pl
http://pszk.pl/wymiana-wiedzy/prawo-pracy
http://pszk.pl/wymiana-wiedzy/hr-executive-meeting
http://pszk.pl/wymiana-wiedzy/prawo-pracy
http://pszk.pl/wymiana-wiedzy
http://pszk.pl/wymiana-wiedzy/caseowisko-hr
http://pszk.pl/wymiana-wiedzy/hr-tools
http://pszk.pl/wymiana-wiedzy/prawo-pracy
http://pszk.pl/wymiana-wiedzy/employer-branding
http://stazeipraktyki.pl/raport_z_badania_opinii_pszk.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147
http://pszk.pl/hr-najwyzszej-jakosci/hr-awards-ceremony
http://pszk.pl/wymiana-wiedzy/prawo-pracy
http://stazeipraktyki.pl/raport_z_badania_opinii_pszk.pdf
http://biznesdlaedukacji.parp.gov.pl/konkurs
http://grasz.pl
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Ideą Centrum Kompetencyjnego AB 
jest przekazanie wiedzy i  rozwiązań 
w  teorii oraz praktyce odnośnie naj-
nowszych technologii IT, a także pod-
niesienie kwalifikacji w zakresie kom-
petencyjnym. Szkolenia prowadzą 
certyfikowani trenerzy AB oraz tre-
nerzy zewnętrzni. Realizacja tej misji 
jest możliwa dzięki dostępowi do no-
woczesnych technologii wynikające-
mu z bliskiej współpracy z czołowymi 
producentami rozwiązań IT. Wypo-
sażenie naszych laboratoriów i  infra-
struktura sal szkoleniowych zapew-
nia komfortowe warunki edukacyjne 
i umożliwia organizację szkoleń w for-
mie wykładów, warsztatów i ćwiczeń 
praktycznych. W  ramach Centrum 
Kompetencyjnego przeprowadzane 
są szkolenia techniczne z  zakresu 
systemów operacyjnych, oprogramo-
wania narzędziowego, administracji 
i  konfiguracji serwerów, a  także na-
rzędzi pozwalających na przygotowa-
nie projektów budowy struktury tele-
informatycznej firmy. Dzięki umiesz-
czeniu w  ofercie szkoleń z  zakresu 
technik sprzedaży, rozmów handlo-
wych, negocjacji etc., klienci mogą 
podnieść także swoje umiejętności 
interpersonalne w biznesie. Centrum 

Kompetencyjne kieruje swoją ofertę 
nie tylko dla klientów firmy AB S.A., 
ale dla każdego, kto chce kształcić się 
w  naszych progach. Obecnie szkole-
nia odbywają się w trzech ośrodkach 
— Wrocław, Warszawa i Chorzów. CK 
na życzenie klienta organizuje także 
szkolenia poza swoją siedzibą. W  lu-
tym 2016 roku Centrum Kompeten-
cyjne AB uruchomiło nowy ośrodek 
szkoleniowy na terenie Wrocławskie-
go Parku Technologicznego (WPT) 
we Wrocławiu. Ulokowanie Centrum 
Kompetencyjnego AB S.A. na terenie 
WPT umożliwiło wykorzystanie po-
tencjału przedsiębiorstw działających 
w ramach WPT, które bazują w swo-
jej działalności na zaawansowanych 
technologiach oraz stwarza szansę na 
współpracę z szeregiem laboratoriów 
oraz ośrodków naukowych i  badaw-
czo-rozwojowych, które funkcjonują 
we Wrocławskim Parku Technolo-
gicznym. Projekt pozwala nam zaist-
nieć w  świadomości programistów, 
inżynierów, specjalistów rozwoju jako 
interesujący pracodawca dający moż-
liwości rozwoju. 

Szkolenia, employer branding

AB S.A.

BRANŻA 
dystrybucja IT, ADG/RTV,  

zabawki

LICZBA PRACOWNIKÓW 
700

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

Grupa AB plasuje się w  czołów-
ce największych dystrybutorów 
w Europie. Notowana na GPW od 
2006 roku spółka prowadzi dzia-
łalność w  Polsce, Czechach i  na 
Słowacji sprzedając produkty naj-
większych światowych producen-
tów nowoczesnych technologii 
do ponad 16 000 partnerów han-
dlowych. Obok ugruntowanej już 
pozycji na rynku sprzętu IT, Grupa 
AB z  sukcesem prowadzi dystry-
bucję elektroniki użytkowej i pro-
duktów związanych z  telefonią 
komórkową, rozwiązaniami cloud 
computing, AGD, zabawek oraz 
innych usług, które uzupełniają 
i  uatrakcyjniają ofertę handlową 
firmy. Grupa AB to największa sieć 
dystrybucji w regionie CEE – firma 
posiada 16 500 partnerów han-
dlowych, a w stałej ofercie spółki 
znajduje się 96 000 produktów, 
800 światowych marek.

OBSZAR 
szkolenia, employer branding

CEL PROJEKTU 
przekazanie wiedzy i rozwiązań  

w zakresie najnowszych rozwiązań 
IT, promocja AB jako pracodawcy 

Iwona Marzec 
Dyrektor Personalny
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Ważnym elementem wspierania 
rozwoju naszych pracowników jest 
podnoszenie kompetencji w zakresie 
kluczowych umiejętności komunika-
cyjnych w języku angielskim. W chwili 
obecnej znajomość angielskiego jest 
niezbędna na większości stanowisk 
w naszej organizacji. Co semestr do-
kładamy wszelkich starań, by nauka 
przynosiła pracownikom satysfakcję 
i  zadowalające postępy. Dlatego na 
bieżąco monitorujemy efektywność 
zajęć, jak i  wpływamy na motywację 
pracowników, m.in. nagradzając naj-
lepszych bądź organizując wakacyjne, 
tematyczne warsztaty językowe. Kon-
tynuując ten proces zdecydowaliśmy 
się – począwszy od 2013 roku – doko-
nywać obiektywnej oceny znajomości 
języka angielskiego wszystkich osób 
uczestniczących w kursach, jak i tych, 
od których z  racji zajmowanego sta-
nowiska wymagana jest jego dobra 
znajomość. W  związku z  tym prze-
prowadziliśmy egzamin certyfikujący 
TOEIC®. Wyniki egzaminu, określone 
punktowo, były podstawą do opra-
cowania raportu na temat aktualnie 
posiadanych umiejętności, dzięki cze-
mu dopasowaliśmy program zajęć do 
indywidualnych potrzeb pracownika. 

Informacje na temat oczekiwanego 
poziomu znajomości języka angiel-
skiego znalazły się w  opisach stano-
wisk oraz ogłoszeniach rekrutacyj-
nych. Widząc pozytywne rezultaty 
procesu, zdecydowaliśmy się zapro-
sić do certyfikacji wszystkich pra-
cowników firmy, również tych, którzy 
w  chwili obecnej nie używają języka 
angielskiego, ale w  przyszłości jego 
znajomość może mieć dla nich klu-
czowe znacznie np. przy awansie na 
wyższe stanowisko lub zagranicznych 
wyjazdach naukowych. Miłym zasko-
czeniem była duża ilość chętnych. 
By wzmocnić motywację do dalszej 
nauki, osoby które osiągnęły poziom 
między A2-B2, mogą się ubiegać o do-
finansowanie rocznych zajęć języka 
angielskiego. Całość procesu jak i za-
sady finansowania zajęć językowych 
określa odrębna polityka. Wdrożenie 
tego projektu nie tylko ujednolici-
ło standardy nauki języka w  spółce, 
nadało mu wymierny kształt, ale po-
zytywnie wpłynęło na motywację pra-
cowników do dalszej nauki.

Rozwój pracowników

Angelini Pharma  
Polska Sp. z o.o.

BRANŻA 
farmacja

LICZBA PRACOWNIKÓW 
210

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

OBSZAR 
rozwój pracowników

CEL PROJEKTU 
rozwój kompetencji językowych

Monika Milani 
Dyrektor Personalny

Grupa Angelini to międzynaro-
dowy koncern, którego głównym 
obszarem działalności jest pro-
dukcja i  dystrybucja leków oraz 
substancji chemicznych. Spółka 
założona we Włoszech w  1919 
roku przez farmaceutę Francesco 
Angelini, dziś jest liderem na ryn-
ku ochrony zdrowia i higieny oso-
bistej. W  branży farmaceutycznej 
Angelini posiada oddziały w  20 
krajach i  zatrudnia prawie 5.000 
osób. Angelini zajmuje się bada-
niem, rozwojem oraz produkcją 
i  sprzedażą substancji czynnych, 
leków oryginalnych, leków gene-
rycznych, produktów leczniczych 
i  suplementów diety. Angelini 
Pharma Polska Sp. z o.o. jest pol-
skim oddziałem Grupy.
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Od stycznia 2015 r. pracownicy 3 
naszych spółek w  Polsce korzystają 
z  nowoczesnych rozwiązań w  admi-
nistracji personalnej. Zmiana modelu 
operacyjnego HR nastąpiła poprzez 
1) wdrożenie systemu Workday HCM, 
2) przeprojektowanie procesów per-
sonalnych, 3) uruchomienie Centrum 
Informacyjnego HR. Wdrożenie trwa-
ło od stycznia do grudnia 2014 r. Sys-
tem Workday zapewnia bezpośred-
ni dostęp do danych personalnych 
wszystkim pracownikom (również 
poza siecią Aon i  na urządzeniach 
mobilnych) oraz znacznie zwiększa 
zakres transakcji samoobsługowych 
(m.in.: aktualizacja danych kontakto-
wych, konta bankowego). W  ramach 
modelu operacyjnego zaprojektowa-
liśmy nowe procedury zarządzania 
procesami personalnymi, mające na 
celu przyśpieszenie pracy oraz prze-
kazanie zarządzania całym cyklem 
życiowym pracownika bezpośrednio 
w  ręce kierowników (od rekrutacji 
przez zatrudnianie, wypłacanie na-
gród, zarządzanie relokacją, wyna-
grodzeniami i  zmianą stanowisk, 
po procesy kończące zatrudnienie). 
Dzięki temu kierownicy mają bezpo-
średni dostęp do wszystkich danych 

swojego zespołu, podejmują decyzje 
szybciej oraz samodzielnie inicjują 
procesy personalne. Dla lepszej ob-
sługi kadrowej pracowników utwo-
rzyliśmy Centrum Informacyjne HR 
– dział obsługujący zapytania nowymi 
kanałami komunikacji, takimi jak in-
folinia i  webchat. Projekt ujednolica 
rozwiązania HR i  obsługę pracow-
ników we wszystkich spółkach Aon 
w  Polsce. W  ramach prac przygoto-
wawczych wdrożyliśmy wspólne roz-
wiązania technologiczne (m.in. jeden 
portal wiedzy, wspólną bazę urlopo-
wą oraz system nagród i wyróżnień), 
a  także zatrudniliśmy wspólną firmę 
księgowo- płacową. Dzięki nowym 
procesom personalnym uwolniliśmy 
zasoby HR w celu bliższej współpracy 
z kierownikami liniowymi.

Administracja personalna 

Aon Hewitt  
Sp. z o.o.

BRANŻA 
outsourcing usług biznesowych

LICZBA PRACOWNIKÓW 
1205

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

Aon jest światowym liderem usług 
zarządzania ryzykiem, ubezpiecze-
niowych i reasekuracyjnych usług 
brokerskich, jak również rozwią-
zań HR i outsourcingowych. Firma 
zatrudnia 72 000 pracowników 
w  ponad 120 krajach, a  jej akcje 
notowane są na giełdzie w Nowym 
Jorku. Aon Hewitt, będący częścią 
Aon, świadczy najwyższej jakości 
usługi doradztwa i rozwiązań out-
sourcingowych w obszarze zarzą-
dzania kapitałem ludzkim. Ponad 
35 000 pracowników Aon Hewitt 
w 90 krajach świata wspiera swo-
ich klientów w  najbardziej złożo-
nych wyzwaniach z zakresu wyna-
grodzeń, świadczeń emerytalnych 
i  zdrowotnych oraz zarządzania 
talentami, pomagając w budowa-
niu angażujących i  otwartych or-
ganizacji, i doprowadzając do po-
prawy wyników biznesowych firm.

OBSZAR 
administracja personalna 

CEL PROJEKTU 
zmiana modelu operacyjnego HR

Dariusz Pastula 
HR Director
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Strategia zarządzania talentami 
w Avon jest bardzo silnie powiązana 
ze strategią biznesową i wspiera jej re-
alizację. Jest to proces kompleksowy 
i  długoterminowy. Praca z  talentami 
odbywa się na wszystkich poziomach 
organizacji, a odpowiedzialność za ja-
kość i rezultaty biorą na siebie wszy-
scy menedżerowie i  HR. W  ramach 
procesu Zarządzania Talentami Avon 
oferuje programy skrojone pod po-
trzeby rozwojowe różnych grup, np. 
młodych talentów, ekspertów oraz 
top talentów, których przygotowuje-
my do roli przyszłych liderów. W  4. 
kwartale 2014 roku przedstawiliśmy 
autorski program o nazwie Fast Track 
Development Program przeznaczony 
dla osób, które dopiero rozpoczynają 
swoją przygodę z  zarządzaniem. To 
3-letni program rozwojowy oparty na 
zasadach Collective Leadership Deve-
lopment.

Do programu kwalifikują się te osoby 
spośród chętnych, które podczas De-
velopment Center potwierdzą swój 
potencjał menedżerski. Pierwszy rok 
trwania programu to intensywna na-
uka teorii. Uczestnicy programu biorą 
udział w  6-tygodniowym szkoleniu 

„My Leadership Foundation LEAD” 
(mieszanka webinarów i sesji warszta-
towych), a dodatkowo w warsztatach 
o tematyce związanej z zarządzaniem 
zmianą, zespołem, tworzeniem wizji 
i  strategii, a  następnie przełożeniem 
ich na cele zespołowe i  indywidual-
ne. Ponadto uczestniczą w cyklu „HR 
4 Business”: 1/ efektywna rekrutacja, 
2/ onboarding zakończony sukcesem, 
3/ prawo pracy w praktyce, 4/ Comp 
& Ben bez tajemnic. W  drugim roku 
uczestnicy powinni już mieć swoje ze-
społy i mogą wykorzystywać zdobytą 
wiedzę w praktyce. Wspieramy ich po-
przez Action Learning, czyli ustruktu-
ryzowany proces grupowy skupiający 
się na analizie dokonanych działań, 
z której wyłania się wiedza prowadzą-
ca do poprawy umiejętności i jakości 
przyszłych zachowań. Uczestnicy sesji 
action learningowych są także wspar-
ciem dla siebie nawzajem.

W  trzecim roku przychodzi czas na 
„zwrot z  inwestycji” i  na przekazy-
wanie wiedzy nowym pokoleniom 
przyszłych liderów podczas spotkań 
„Manager’s Forum” bądź też w formie 
relacji mentorskich. 

Rozwój pracowników

Avon Cosmetics  
Polska Sp. z o.o.

BRANŻA 
beauty

LICZBA PRACOWNIKÓW 
663

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

OBSZAR 
rozwój pracowników

CEL PROJEKTU 
doskonalenie procesu  

Zarządzania Talentami

Magdalena  
Bubeła-Pikus 
HR Director, Poland

Avon to obecny w ponad 100 kra-
jach światowy lider rynku kosme-
tycznego ze 130-letnią tradycją. 
W Polsce funkcjonują cztery nieza-
leżne spółki: Avon Cosmetics Pol-
ska, Avon Operations Polska, Avon 
Distribution Polska oraz Centrum 
Usług Finansowych. Avon za cel 
stawia sobie najlepsze rozumie-
nie i  zaspokajanie potrzeb kobiet 
na całym świecie w  zakresie pro-
duktu, obsługi i samorealizacji.
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W czasie, gdy AXA globalnie rozpoczęła 
ewolucję w kierunku budowania szyb-
kiej, „zwinnej”, nastawionej na potrze-
by klienta firmy, w Polsce postanowili-
śmy stworzyć, silniejszy niż dotychczas 
,mechanizm wspierania zmian w orga-
nizacji. Postawiliśmy na model partycy-
pacyjny, angażując pracowników oraz 
menedżerów już w  fazie tworzenia 
jego filozofii. Podczas cyklu warsztatów 
w  ramach planowania strategicznego 
określiliśmy wizję firmy, w jakiej chcie-
libyśmy pracować za 15 lat – organiza-
cji, która swój elastyczny, innowacyjny 
model działania zaczerpnęłaby z inter-
netowego giganta Google. Program 
transformacyjny oparliśmy na:

• modelu przywództwa opartego na war-
tościach, działaniu i  relacjach;stworzeniu 
przestrzeni dla ludzi do tego, aby próbowali 
swoich sił w nowych rolach i  innowacyjnych 
przedsięwzięciach;dodatkowym forum wy-
miany myśli innowacyjnej;

• Giełdzie Kariery – wewnętrznym rynku pro-
mującym pracowników szukających proak-
tywnie nowych wyzwań.Bazą do tego rodzaju 
aktywności pracowników było pozostawienie 
przestrzeni do testowania nowych rzeczy 
przy jednoczesnym powierzeniu odpowie-
dzialności każdej z  osób, która zdecydowa-
ła się na uczestnictwo w  Programie. Dzięki 
temu spełniliśmy jeden z podstawowych ce-
lów transformacji jakim była zmiana modelu 
działania organizacji, której podwalinami 
stał się ciągły rozwój poprzez uczenie się .

Ostatecznie w  różnych inicjatywach, 
objętych Programem wzięło udział 
150 uczestników, w  tym cały Zarząd 
Firmy ( który przez pierwsze 6 miesię-
cy Programu pracował nad wartościa-
mi i wizją organizacji), kluczowi mene-
dżerowie oraz chętni pracownicy.Pro-
mowaliśmy przy tym partycypacyjny 
model oparty na dialogu i proaktyw-
nym działaniu, wyrażony tworzeniem 
przestrzeni oraz budowaniem sieci 
relacji i  kontaktów ludzi z  różnych 
zespołów. Celem tego modelu była 
wymiana wiedzy i  budowa połączeń 
w  organizacji, które nadawały sens 
pracy i  ułatwiały wspólne osiąganie 
celów.

Głównymi efektami przeprowadzenia 
Programu był wyraźny wzrost zaan-
gażowania pracowników zmierzony 
w  corocznym badaniu oraz wzrost 
motywacji do pracy uczestników Pro-
gramu.

Kultura organizacyjna  
oraz model przywództwa 

AXA Polska

BRANŻA 
ubezpieczenia

LICZBA PRACOWNIKÓW 
632

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

Grupa AXA jest światowym lide-
rem w  ubezpieczeniach i  zarzą-
dzaniu aktywami. Zatrudnia 161 
tys. pracowników, którzy świad-
czą usługi dla 103 mln klientów 
w  59 krajach. W  2015 roku AXA 
zanotowała przychody o wartości 
99 mld euro, a wynik z działalno-
ści podstawowej wyniósł 5,6 mld 
euro. Marka AXA siódmy raz z rzę-
du została uznana w  2015 roku 
w rankingu Interbrand za najbar-
dziej wartościową markę ubez-
pieczeniową świata wartą 9,3 mld 
USD. W  2014 roku przyznano jej 
tytuł Best Green Brand, czyli naj-
bardziej świadomiej ekologicznie 
marki na świecie. W  Polsce AXA 
oferuje ubezpieczenia na życie, 
oszczędnościowe, wypadkowe, 
komunikacyjne, turystyczne, ma-
jątkowe, emerytalne oraz usługi 
zarządzania aktywami niemal 2,6 
mln klientom oraz ubezpieczenia 
majątkowe dla firm, w  tym mię-
dzynarodowych korporacji. AXA 
utrzymała w 2015 roku dwucyfro-
wy, zyskowny wzrost. 

OBSZAR 
kultura organizacyjna  

oraz model przywództwa

CEL PROJEKTU 
budowa kultury innowacyjności 
i przedsiębiorczości opartej na  

wartościach firmy i partycypacyjnym 
modelu przywództwa

Agata Jach 
Członek Zarządu, Dyrektor Obszaru 

Zarządzania Zasobami Ludzkimi
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Trwający od 2014 roku projekt o nazwie 
SOWA 2, to kontynuacja rozpoczętego 
rok wcześniej projektu rozwoju kadry 
menedżerskiej Pionu Sprzedaży. Tę 
edycję rozpoczęliśmy analizą potrzeb 
biznesowych, dokonaną za pomocą we-
wnętrznych narzędzi. W rezultacie anali-
zy podjęliśmy decyzję o organizacji serii 
dwudniowych warsztatów dla wszyst-
kich uczestników programu – kadry me-
nedżerskiej Pionu Sprzedaży oraz grupy 
pracowników o  wysokim potencjale, 
których zadaniem było wdrażanie sta-
żystów (łącznie ok. 350 osób). Warsztaty 
prowadzone były przez wspierających 
Pion Sprzedaży HR Biznes Partnerów 
z Banku BPH oraz trenerów z firmy ze-
wnętrznej, na terenie całego kraju. Pod-
czas warsztatów uczestnicy poszerzali 
swe umiejętności w  zakresie naucza-
nia technik sprzedażowych podległych 
sobie pracowników oraz budowania 
motywacji swojego Zespołu i  wpływu 
menedżera na zaangażowanie pracow-
ników. 

Kontynuacją szkoleń było uruchomienie 
dedykowanej platformy PRO, dostar-
czonej przez firmę zewnętrzną. Platfor-
ma umożliwiała uczestnikom programu 
zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych 

poprzez wypełnienie kwestionariusza 
samooceny efektywności pod kątem 
celów projektu oraz kwestionariusza 
diagnozującego wiedzę i  umiejętności 
menedżerskich. Przez kolejne mie-
siące uczestnicy programu, wraz ze 
swoimi przełożonymi, pracowali nad 
indywidualnymi celami rozwojowymi, 
związanymi z zagadnieniami będącymi 
motywem przewodnim programu. Po 
3 miesiącach, w  fazie ewaluacji, nastę-
powała ocena efektywności wdrożo-
nych działań przez przełożonego oraz 
ponowne wypełnienie kwestionariusza 
na platformie PRO, dającego możliwość 
porównania wyników sprzed szkolenia 
z wynikami po szkoleniu. 

Projekt SOWA 2 pozwolił nam na wie-
lopłaszczyznowe zwiększenie efektyw-
ności biznesowej działań kadry mene-
dżerskiej Pionu Sprzedaży, zbudowanie 
świadomości roli menedżera w  struk-
turach organizacji i rozwój kompetencji 
menedżerskich. Te ostatnie w  świetle 
aktualnie toczącego się procesu trans-
formacji i zmian organizacyjnych odgry-
wają kluczową rolę w utrzymaniu zaan-
gażowania pracowników.

Rozwój pracowników

Bank BPH S.A.

BRANŻA 
finanse/ekonomia

LICZBA PRACOWNIKÓW 
w roku 2015: 5792 

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

OBSZAR 
rozwój pracowników

CEL PROJEKTU 
wzmocnienie kompetencji  

menedżerskich wśród kadry  
menedżerskiej Pionu Sprzedaży

Renata Zrobek  
Dyrektor Wykonawczy Pionu  

Zasobów Ludzkich

Bank BPH jest obecny na polskim 
rynku od ponad 20 lat. Jego akcje 
są notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w  Warszawie. Od 
kilku lat Bank wchodzi w skład eli-
tarnego grona spółek giełdowych 
tworzących Indeks RESPECT, który 
skupia firmy wyróżniające się pod 
względem ładu korporacyjnego 
i  społecznej odpowiedzialności. 
Bank BPH oferuje produkty i usłu-
gi klientom indywidualnym, ma-
łym i średnim przedsiębiorstwom 
oraz klientom korporacyjnym. 
W jego ofercie znajdują się konta 
osobiste, rachunki oszczędnościo-
we, lokaty i  produkty inwestycyj-
ne, kredyty gotówkowe i hipotecz-
ne oraz karty kredytowe, a  także 
produkty kompleksowej obsługi 
finansowej przedsiębiorstw. Na 
koniec 2015 Klienci Banku korzy-
stali z  sieci ponad 400 oddziałów 
i  placówek partnerskich, jak rów-
nież z  bankowości internetowej, 
telefonicznej oraz mobilnej. Bank 
BPH wchodzi w skład grupy kapi-
tałowej GE – jednej z największych 
korporacji na świecie.
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W  drugiej połowie 2014 r. ważnym 
wyzwaniem dla HR była odbudowa 
zespołu IT zajmującego się rozwo-
jem oprogramowania. Wymagało to 
od nas zatrudnienia w  krótkim cza-
sie 6 programistów oraz kierownika 
zespołu. Były to stanowiska wysoce 
specjalistyczne,wymagały od kandy-
datów doświadczenia w  bankowości 
oraz posiadania kluczowych kompe-
tencji w  obszarze rozwoju aplikacji 
bankowych. Zatrudnienie wysokiej 
klasy specjalisty IT jest obecnie naj-
większym wyzwaniem w obszarze re-
krutacji. Powodem tego jest mała do-
stępność na rynku dobrze wykształ-
conych i  o  odpowiednio ukształto-
wanych kompetencjach kandydatów, 
których oczekiwania finansowe nie 
przekraczają planowanego budżetu 
wynagrodzeń. W  związku z  tym zde-
cydowaliśmy się na zastosowanie in-
nowacyjnego podejścia do procesu 
rekrutacji i  maksymalne dostosowa-
nie go do wymogów sytuacji. Projekt 
został przeprowadzony we współpra-
cy z  menedżerami IT. Stworzyliśmy 
profile stanowisk oraz wyłoniliśmy 
kluczowe kompetencje. Koszty rekru-
tacyjne zakładały jedynie koszt opu-
blikowania ogłoszenia o  pracę oraz 

koszty związane z  czasem poświę-
conym przez pracowników Banku 
uczestniczących w  procesie rekruta-
cji. We współpracy z menedżerami IT 
przygotowaliśmy testy wiedzy bada-
jące zdolności analityczne oraz prób-
ki pracy. Opracowaliśmy proces re-
krutacji zakładający oprócz kampanii 
ogłoszeniowej bezpośrednie poszuki-
wania kandydatów. Rozmowy kwalifi-
kacyjne, podczas których kandydaci 
rozwiązywali testy oraz przygotowy-
wali próbki pracy, ograniczone zosta-
ły do jednego spotkania, w  którym 
jednocześnie uczestniczył Dyrektor 
IT oraz rekruter. W ramach projektu, 
w  ciągu dwóch miesięcy, udało nam 
się pozyskać 7 specjalistów IT - głów-
nie poprzez portale branżowe, media 
społecznościowe oraz specjalistyczne 
fora. Zespół IT został w całości odbu-
dowany samodzielnie przez nas. Nie 
zostały poniesione żadne dodatko-
we koszty związane ze współpracą 
z agencjami personalnymi. Wszystkie 
osoby zatrudnione otrzymały umowę 
o pracę oraz pomyślnie przepracowa-
ły okres próbny.

Bank Polskiej 
Spółdzielczości S.A.

BRANŻA 
finanse / ekonomia

LICZBA PRACOWNIKÓW 
1130

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
obszar całej Polski

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 
działa na polskim rynku od 1992 
roku. Łączy funkcje banku zrze-
szającego oraz komercyjnego. 
Zrzeszając 357 banków spółdziel-
czych tworzy największe zrzesze-
nie banków spółdzielczych w Pol-
sce. Poprzez sieć liczącą ponad 
40 placówek oferuje produkty fi-
nansowe dla klientów indywidual-
nych, korporacyjnych oraz małych 
i  średnich przedsiębiorstw. Bank 
BPS S.A. oraz zrzeszone banki 
spółdzielcze opierają się wyłącznie 
na rodzimym kapitale oraz kulty-
wują polski charakter. Bankowość 
spółdzielczą wyróżnia jej relacyjny 
charakter, który kładzie nacisk na 
budowanie długotrwałych i  bli-
skich relacji z klientami. Bank BPS 
S.A. oraz banki spółdzielcze to in-
stytucje prospołeczne i  silnie za-
angażowane w działalność chary-
tatywną na rzecz swoich lokalnych 
środowisk.

OBSZAR 
rekrutacja

CEL PROJEKTU 
budowa zespołu  

oprogramowania IT

Katarzyna Żmudzka 
Wicedyrektor Departamentu  

Organizacyjno-Prawnego i Kadr

Rekrutacja
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Projekt „Przepis na mistrza” realizu-
jemy w  ramach programu edukacyj-
nego „Smak Kariery” od 2015 roku. 
Obejmuje dwa obszary: działania na 
rzecz uczniów i  działania na rzecz 
pracowników. Celem programu edu-
kacyjnego skierowanego do uczniów 
jest zachęcenie młodych ludzi do 
rozwoju zawodowego w branży han-
dlowo-spożywczej w  deficytowych 
na rynku zawodach: cukiernika, pie-
karza, sprzedawcy i wędliniarza oraz 
uzupełnienie ich kompetencji o  klu-
czowe w  tym obszarze umiejętności 
i wiedzę. 

Działania rozpoczęliśmy poprzez na-
wiązanie współpracy ze szkołami, zor-
ganizowanie spotkań z uczniami i ich 
rodzicami, a także powołanie klas pa-
tronackich Carrefour. Korzyści, jakie 
daje program to przede wszystkim: 
praktyczna nauka zawodu wśród do-
świadczonych pracowników firmy, 
ułatwiony start na rynku pracy oraz 
przede wszystkim możliwość zatrud-
nienia w  Carrefour po skończonej 
edukacji. Bardzo ważnym aspektem, 
szczególnie dla młodych ludzi, jest 
otrzymywanie wynagrodzenia pod-
czas odbywania praktyk. Zależy nam 

także na zwiększeniu zainteresowa-
nia uczniów kształceniem zawodo-
wym, szczególnie w zawodach, które 
są dla firmy strategiczne oraz promo-
waniu naszej marki jako ciekawego 
miejsca do rozwoju zawodowego. 

Z  drugiej strony projekt obejmuje 
pracowników firmy z długoletnim sta-
żem pracy, specjalistów w  zawodzie 
wędliniarza i  piekarza/cukiernika, 
którym proponujemy udział w  kur-
sach przygotowujących, a  następnie 
przystąpienie do egzaminu czeladni-
czego. Naszym celem jest rozwijanie 
pracowników oraz podnoszenie ich 
kwalifikacji zawodowych. Jednocze-
śnie chcemy wzmocnić wizerunek 
pracodawcy dbającego o  jakość wie-
dzy i  umiejętności swoich pracowni-
ków, a  tym samym zatrzymać praw-
dziwych specjalistów w  strukturze 
firmy. 

Struktura personalna organizacji

Carrefour  
Polska Sp. z o.o.

BRANŻA 
sprzedaż

LICZBA PRACOWNIKÓW 
16 000 

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
ogólnopolski

OBSZAR 
struktura personalna organizacji

CEL PROJEKTU 
zachęcenie młodych ludzi  
do rozwoju zawodowego  

w branży handlowo-spożywczej  
oraz podniesienie kwalifikacji zawo-

dowych aktualnych pracowników

Justyna Orzeł 
Dyrektor Zasobów Ludzkich

Carrefour jest pionierem i  lide-
rem wielkiej dystrybucji, który od 
ponad 50 lat wyznacza standardy 
na światowych rynkach handlu. 
Od wielu lat Carrefour jest nume-
rem 1 wielkiej dystrybucji w  Eu-
ropie i  jednym z  największych 
detalistów na świecie. Carrefour 
Polska swój pierwszy hipermar-
ket otworzył w 1997 roku w Łodzi. 
Obecnie, pod szyldem Carrefour 
w  Polsce działa ponad 800 skle-
pów w  różnych formatach, są to: 
hiper- i supermarkety oraz sklepy 
franczyzowe. Carrefour jest także 
właścicielem i  zarządcą centrów 
handlowych, skupionych w  du-
żych i  średnich miastach. Ofertę 
handlową naszych sklepów uzu-
pełniają stacje paliw. Dążąc do 
podniesienia jakości życia klien-
tów i  konsumentów, Carrefour 
Polska realizuje strategię odpo-
wiedzialnego biznesu, która zakła-
da harmonijny rozwój, w  trzech 
dziedzinach równocześnie na 
rzecz: gospodarki, społeczeństwa 
i środowiska.
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Rosnąca ilość zwolnień chorobowych 
w naszej spółce zmusiła nas do moni-
torowania absencji chorobowej, szu-
kania przyczyn, źródeł jej występowa-
nia oraz możliwości jej ograniczenia 
poprzez dostosowanie stanowisk 
pracy do zdrowia i kondycji pracowni-
ka. Jako cel ustaliliśmy osiągnięcie ab-
sencji chorobowej na poziomie 3,5% 
w skali roku, co oznaczało poprawie-
nie frekwencji o  1,5% w  skali całego 
zakładu. Aby to osiągnąć, wprowa-
dziliśmy w  2013 roku „Instrukcję 
monitorowania absencji chorobowej 
pracowników CHO”. Nakłada ona na 
przełożonego obowiązek przeprowa-
dzenia rozmowy z pracownikiem po-
wracającym po zwolnieniu lekarskim 
do pracy i  ustalenia, czy przyczyna 
nieobecności pracownika ma związek 
ze środowiskiem pracy, atmosferą 
pracy czy też ogólnym stanem zdro-
wia. Nie pytamy o to na co chorował 
czy też na co się leczy pracownik, tyl-
ko o ogólne samopoczucie. Rozmowa 
przeprowadzana jest w  sprzyjającej 
atmosferze i nie ma charakteru dys-
cyplinującego. Celem zapewnienia, 
że rozmowy będą przebiegać w spo-
sób właściwy, zgodny ze standarda-
mi opracowanymi w  instrukcji, dział 

HR zorganizował szereg szkoleń dla 
kierownictwa. Poza tym, na życzenie 
przełożonego przeprowadzającego 
rozmowę, może być obecny na niej 
przedstawiciel działu HR. Jednocze-
śnie menedżer zobowiązany jest po-
informować pracownika, jakie są kon-
sekwencje jego nieobecności w  pra-
cy dla firmy i  zespołu, którego jest 
członkiem (tj. potrzeba zastępstwa na 
stanowisku pracy, praca w godzinach 
nadliczbowych, opóźniona realizacja 
zamówień, ryzyko utraty klienta). 

Dzięki projektowi nastąpiło zmniej-
szenie nieobecności chorobowych 
o 1,1% w skali zakładu i o 2,1% w skali 
wydziału produkcyjnego o  najwięk-
szym poziomie zachorowalności 
(z 6,7% do 4,5%), a efektywności pra-
cy zwiększyła się o 37% (prawie 15000 
roboczogodzin). Ponadto owocem 
projektu jest spójny system zarządza-
nia absencją chorobową, stosowany 
w całym zakładzie i zwiększenie świa-
domości pracowników w  zakresie 
kosztów generowanych przez nie-
obecności chorobowe. 

CELSA Huta  
Ostrowiec SP. Z O.O.

BRANŻA 
produkcja

LICZBA PRACOWNIKÓW 
1332

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

Celsa Huta Ostrowiec Sp. z  o.o. 
jest częścią Grupy Celsa, mię-
dzynarodowego producenta wy-
robów hutniczych, który w  roku 
2003 nabył firmę Huta Ostrowiec 
– zakład produkcyjny z  200-let-
nim doświadczeniem w produkcji 
wyrobów stalowych. W  obecnej 
chwili CELSA Huta Ostrowiec 
Sp. z  o.o. jest firmą produkcyjną 
działającą w  dwóch obszarach: 
w  Zakładzie Wyrobów Walcowa-
nych, wyposażonym w  dwie wal-
cownie oraz stalownię, produ-
kując wyroby długie żebrowane 
i  kształtowniki, oraz w  Zakładzie 
Wyrobów Kutych, wyposażonym 
we własną stalownię oraz nowo-
czesny park maszynowy, produ-
kując wyroby gotowe, z  obróbką 
mechaniczną i  termiczną kon-
centrując się na rozwoju rozwią-
zań dla sektora energetycznego. 
CELSA Huta Ostrowiec, w  ślad za 
rozwojem innych spółek Grupy, 
kładzie ogromny nacisk na rozwój 
techniczny i  technologiczny, po-
szerzając portfolio swoich klien-
tów i  zwiększając poziom jakości 
usług.

OBSZAR 
zarządzanie i monitoring absencji 

chorobowej pracowników

CEL PROJEKTU 
zwiększenie efektywności i wydajno-

ści pracy poprzez zmniejszenie  
absencji chorobowej pracowników

Mariusz Urbański 
HR Manager

Zarządzanie i monitoring  
absencji chorobowej pracowników
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Od stycznia 2015 roku ocena pra-
cowników odbywa się na platformie 
intranetowej, choć nie zastępuje sa-
mej rozmowy, ale ją wspiera. Zmiana 
polega na tym, że poprzednio każdy 
z  menedżerów zapisywał efekty roz-
mowy oceniającej w  programie ex-
cel, co utrudniało późniejsze wyko-
rzystywanie tych ocen do zestawień 
chronologicznych, a po wdrożeniu we 
wrześniu 2014 roku narzędzia elek-
tronicznego, można śledzić przez ko-
lejne lata postępy pracownika i  pra-
cować z nim nad jego rozwojem. Sam 
proces oceny się przy tym nie zmienił 
– nadal jest to ocena efektywności 
pracy i ocena kompetencji. Poza moż-
liwością zestawiania i  analizowania 
danych z ocen, platforma oferuje do-
datkowe funkcjonalności, jak choćby 
przypominanie stronom o  terminie 
oceny itp. Samo wdrożenie nie spra-
wiło nam dużych trudności, gdyż plat-
forma jest bardzo intuicyjna w  uży-
ciu. Menedżerowie mieli zapewnione 
szkolenie, a wszyscy pracownicy – in-
formację. Po zakończeniu pierwszej 
edycji ocen na platformie zebraliśmy 
też uwagi, które pozwoliły nam lepiej 
przygotować się do drugiej edycji. 
Pracownicy zwrócili nam uwagę, że 

czują niedosyt informacji, więc w oce-
nie za 2015 r. rozszerzyliśmy komu-
nikację do wszystkich o więcej szcze-
gółów i  włączyliśmy też ten obszar 
do procesu wdrażania nowych pra-
cowników. Ponadto wprowadziliśmy 
trochę drobnych korekt usprawniają-
cych samą pracę z platformą. Mene-
dżerowie tworząc plany rozwojowe 
pracowników mogą korzystać z kata-
logu propozycji działań lub dopisać 
coś spoza tej listy. Wykorzystanie in-
formacji zwrotnej od użytkowników 
platformy pozwoliło więc udoskonalić 
sam proces oceny. Przejawia się to 
w skuteczniejszym zbieraniu potrzeb 
szkoleniowych oraz liczniejszych niż 
poprzednio działaniach rozwojowych 
uzgadnianych między pracownikami 
i menedżerami. 

Ocena i motywowanie pracowników

Centrum Rozwoju  
Szkół Wyższych TEB 
Akademia Sp. z o.o.

BRANŻA 
szkolenia/edukacja

LICZBA PRACOWNIKÓW 
98 

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
wybrane miasta w Polsce

OBSZAR 
ocena i motywowanie pracowników

CEL PROJEKTU 
przeniesienie stosowanej oceny  

rocznej na platformę internetową

Iwona Czajka 
Dyrektor ds. HR

Centrum Rozwoju Szkół Wyższych 
TEB Akademia to profesjonalny 
partner w rozwoju szkół wyższych. 
Początki holdingu, w którym działa 
TEB Akademia, sięgają wczesnych 
lat 90-tych, kiedy to zaczęły po-
jawiać się pierwsze niepubliczne 
uczelnie w Polsce. TEB Akademia 
jest założycielem Grupy Wyższych 
Szkół Bankowych – największej 
grupy niepublicznych uczelni biz-
nesu w Polsce, obecnych w 9 mia-
stach w: Bydgoszczy, Chorzowie, 
Gdańsku, Gdyni, Opolu, Poznaniu, 
Szczecinie, Toruniu i  Wrocławiu. 
Głównym zadaniem TEB Akade-
mii jest zarządzanie strategiczne, 
promocja oraz szeroko rozumiany 
dynamiczny rozwój Uczelni wcho-
dzących w skład Grupy WSB.
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Zależy nam, aby pracownicy repre-
zentujący różne pokolenia dzielili się 
swoją wiedzą i doświadczeniami. Po-
maga nam w tym utworzony w 2014 
r. Klub 50+ .Obecna formuła klubu, to 
wynik ponad rocznej pracy założycieli 
klubu – pracowników różnych obsza-
rów organizacyjnych. Klub gromadzi 
obecnie ponad 90 osób. Celem Klubu 
jest m.in. wspieranie aktywności za-
wodowej pracowników w wieku 50+, 
networking, zachęcanie do stylu życia 
wspierającego długoletnią aktywność 
zawodową. Przynależność do Klubu 
jest dobrowolna. Jedyny warunek, 
który musi spełnić potencjalny czło-
nek to wiek – 50 lub więcej lat. Rów-
nież w  2014 r. rozpoczęliśmy dysku-
sję na temat powołania społeczności 
i programu dla kobiet, które stanowią 
21 % wśród wszystkich zatrudnionych 
w naszej organizacji. Kobiety są mniej-
szością w CEMEX - firmie, która należy 
do typowo męskiej branży. Badaliśmy 
potrzeby kobiet w kontekście tego, ja-
kie mają możliwości i czego potrzebu-
ją, aby w pełni rozwijać swój potencjał 
zawodowy w CEMEX. Przeprowadzili-
śmy ankietowe badanie potrzeb oraz 
zorganizowaliśmy spotkania z kobie-
tami w 6 regionach w Polsce. Celem 

spotkań była dyskusja na temat ocze-
kiwań, pomysłów i inspiracji dotyczą-
cych formuły programu dla kobiet 
w CEMEX. Dyskusję prowadziły kobie-
ty z grona kierownictwa CEMEX, zasia-
dające w zarządzie. Na podstawie an-
kiety przeprowadzonej wśród kobiet 
i spotkań z nimi, powstał plan działań 
na 2015 r., który jest realizowany przy 
wsparciu regionalnych liderek. W ra-
mach powołanego Forum Kobiet, 
działamy w  czterech kluczowych ob-
szarach, wyróżnionych przez kobiety 
pracujące w CEMEX - w obszarze roz-
woju, wsparcia, integracji i  zdrowia. 
W efekcie realizacji obu projektu na-
stąpił widoczny wzrost świadomości 
kobiet na temat zarządzania karierą 
oraz wzrost efektywności i satysfakcji 
z  pracy pracowników powyżej 50.r. 
życia. 

CEMEX  
Polska

BRANŻA 
produkcja

LICZBA PRACOWNIKÓW 
1137

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

CEMEX, to globalny lider w  bran-
ży materiałów budowlanych. Od 
ponad 100 lat dostarcza wysokiej 
jakości produkty i  usługi swoim 
klientom i społecznościom na ca-
łym świecie. CEMEX Polska należy 
do czołówki krajowych producen-
tów cementu, betonu i  kruszyw 
oraz do grona liderów zrówno-
ważonego rozwoju. W  zakładach 
produkcyjnych oraz w biurze kor-
poracyjnym w  Warszawie CEMEX 
zatrudnia blisko 1200 osób.

OBSZAR 
zarządzanie różnorodnością

CEL PROJEKTU 
sprawne zarządzanie wiekiem;  

zachęcanie starszych pracowników 
do dzielenia się wiedzą i doświad-
czeniem w organizacji; zachęcanie 

kobiet do rozwoju zawodowego

Kamila Skorupińska 
Członkini Zarządu, Dyrektorka Pionu 

Zarządzania Ludźmi i Organizacją

Zarządzanie różnorodnością
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Covance działa w sektorze rozwoju le-
ków i  jest globalnym liderem w swo-
jej branży. Zanim nowy lek zostanie 
wprowadzony do obiegu musi zostać 
przetestowany, najpierw na zdro-
wych ochotnikach, a następnie na pa-
cjentach cierpiących na schorzenie, 
które lek ma leczyć. Covance prowa-
dzi badania kliniczne dla swoich klien-
tów umożliwiając im jak najszybsze 
wprowadzenie nowych leków na ry-
nek. Trzon zespołu projektowego ba-
dania klinicznego stanowią monito-
rzy, których głównym zadaniem jest 
współpraca ośrodkami medycznymi, 
szkolenie personelu zaangażowane-
go w badanie, kontrola dokumentacji 
itp. Zespół monitorów jest wspierany 
w  zakresie zadań administracyjnych 
przez asystentów, również osoby le-
gitymujące się przygotowaniem me-
rytorycznym, choć mniej doświadczo-
ne. 

Od maja 2015 do czerwca 2016 w Co-
vance Polska przeprowadziliśmy 
pierwszą edycję projektu stażowego. 
Roczne zatrudnienie w  charakterze 
asystenta badań klinicznych zaofero-
waliśmy sześciorgu absolwentom kie-
runków medyczno-przyrodniczych. 

Korzyści dla firmy to:

• - poprawa rentowności i  produktywności 
projektów wynikająca z faktu, że zadania ad-
ministracyjne wcześniej wykonywane przez 
wysoko wykwalifikowany i  wyżej opłacany 
personel, zostały przekazane stażystom, 
umożliwiając firmie uzyskanie wyższej mar-
ży.

• - Udrożnienie ścieżek kariery monitorów 
i bardziej doświadczonych asystentów, którzy 
zyskali cenny czas na realizowanie nowych 

zadań. 

W efekcie udało nam się też wzmocnić 
reputację Covance jako dobrego pra-
codawcy. O sukcesie świadczy fakt, że 
większość osób, które dołączyły do 
naszej firmy w  roku 2015 w  ramach 
pierwszej edycji programu stażowe-
go, zdecydowała się zostać z  nami 
na stałe. To doświadczenie sprawiło, 
że w  2016 roku 12 miesięczny staż 
oferujemy zarówno z  dziale Badań 
Klinicznych, jak i  (po raz pierwszy) 
w Dziale Analizy Danych, do którego 
zapraszamy studentów i  absolwen-
tów kierunków matematyczno-infor-
matycznych. 

Employer branding

Covance 
(Poland) Sp. z o.o.

BRANŻA 
usługi

LICZBA PRACOWNIKÓW 
200 

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

OBSZAR 
employer branding

CEL PROJEKTU 
zbudowanie w środowisku akade-

mickim dobrego wizerunku Covance 
jako pracodawcy oraz podniesienie 

produktywności i rentowności wyko-
nywanych przez firmę projektów

Anna Aleksandrowicz 
Senior Manager, HR Partner

Covance Inc. oddział rozwoju le-
ków firmy Laboratory Corporation 
of America Holdings (LabCorp) 
z  siedzibą w  Princeton, New Jer-
sey, USA jest globalnym liderem 
skupiającym swoją działalność na 
unowocześnianiu opieki medycz-
nej i  wprowadzaniu nowych roz-
wiązań na rynek (Solutions Made 
Real ®). Informacje na temat 
firmy są dostępne pod adresem 
www.covance.com
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Nasz Zespół Szkoleń i Rozwoju prze-
prowadził gruntowną analizę rapor-
tów i artykułów traktujących o specy-
fice pracy i podejściu do pracodawcy 
wszystkich pracujących w  Danone 
pokoleń. W kolejnym kroku pogłębili-
śmy wiedzę na temat Y. Zadaliśmy so-
bie pytanie: co możemy zrobić, żeby Y 
w Danone żyło się lepiej?

W lipcu i sierpniu 2014 roku przygoto-
waliśmy 2 warsztaty dla naszych sta-
żystów. Celem spotkań, obok uwraż-
liwienia Y na różnorodność wiekową 
panującą w  Danone, było zdobycie 
odpowiedzi na dwa kluczowe pytania: 
czy statystyczny Y to ten sam Y, który 
pracuje w Danone? oraz jaki jest ide-
alny pracodawca i  jakie środowisko 
powinien stworzyć, aby spełnić ocze-
kiwania Millenialsów z Danone? 

Wnioski wyciągnięte podczas spotkań 
były dla nas punktem wyjścia przy od-
świeżeniu Programu Rozwoju Talen-
tów, który dotychczas funkcjonował 
w  naszej organizacji. Obok potrzeb 
i specyfiki pokolenia Y wzięliśmy rów-
nież pod uwagę: zakres obowiązków 
stażysty w  różnych działach, specyfi-
kę pracy w  naszej firmie oraz dobre 

praktyki z  rynku. Na tej podstawie 
przygotowaliśmy nowe zasady pro-
gramu, uwzględniające potrzeby na-
szych „Y”, włączając w  to m.in. regu-
larne i  ustrukturyzowane informacje 
zwrotne podczas kolejnych etapów 
stażu, nową ofertę przywilejów. Do-
datkowo zdefiniowaliśmy rolę opie-
kuna stażysty - przed 1 dniem staży-
sty musi on również odbyć Warsztat 
Opiekuna Stażysty. 

W  efekcie nasz Program Rozwoju 
Talentów zmienił się w Program Sta-
żowy w  Danone, który umożliwia 
zdobycie rocznego, wartościowego 
doświadczenia w  dynamicznym śro-
dowisku biznesowym z ustrukturyzo-
wanym, cyklicznym feedbackiem od 
opiekuna stażysty. 

Po ponad roku od wdrożenia nowych 
zasad, możemy pochwalić się bardzo 
pozytywnym przyjęciem zapropono-
wanych przez nas zmian. Cieszy nas 
również wysoki wskaźnik osób, któ-
re pozostają w  Danone na umowie 
o pracę po zakończeniu rocznego sta-
żu (70% stażystów).

Danone Sp. z o.o.

BRANŻA 
produkcja

LICZBA PRACOWNIKÓW 
1070

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

Danone Sp. z o.o. jest częścią Gru-
py DANONE, światowego lidera 
w  branży spożywczej. W  Polsce 
działa od 1992 roku. Już od sa-
mego początku swojego istnienia 
przykłada wielką wagę do zapew-
nienia konsumentom najwyższej 
jakości. W  produkcji smacznych 
i zdrowych produktów mlecznych 
wykorzystuje najlepsze polskie su-
rowce, ekspercką wiedzę i  wielo-
letnie doświadczenie. Misją Dano-
ne jest niesienie zdrowia poprzez 
żywność tak wielu ludziom, jak 
to możliwe. Spółka zatrudnia ok. 
1070 osób pracujących w  siedzi-
bie w Warszawie, fabryce w Bieru-
niu k/Tychów oraz w dziale sprze-
daży w całej Polsce. 

OBSZAR 
szkolenia i rozwój / program stażowy

CEL PROJEKTU 
dopasowanie programu stażowego 

do potrzeb pokolenia Y,  
a tym samym budowanie przyja-

znego oraz sprzyjającego rozwojowi 
miejsca pracy dla stażystów oraz 

przyszłych Danonersów

Magdalena Dybska-Tabor 
Dyrektor Działu Zarządzania Zasobami Ludz-

kimi na obszar Polski  i Krajów Bałtyckich

Szkolenia i rozwój /  
program stażowy
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Firma DPD w ostatnich latach stawia-
ła czoła wielu wyzwaniom, aby w peł-
ni wykorzystać szanse związane z roz-
wojem rynku. Jako że szczególnie od 
kadry kierowniczej zależy motywacja 
pracowników oraz efektywność ich 
pracy, a  w  efekcie wynik biznesowy 
firmy, Dział HR przygotował komplek-
sowy program szkoleniowy dla kie-
rowników DPD. Pierwszym etapem 
było zorganizowanie warsztatów 
„Zmiana jako szansa i podstawa roz-
woju organizacji – jak przekonać do 
tego ludzi”, których celem było pod-
niesienie kompetencji menedżerów 
w zarządzaniu zmianą oraz wykształ-
cenie umiejętności efektywnej kon-
troli emocji w zmianie. Kolejnym kro-
kiem było przeprowadzenie szkoleń 
„Zarządzanie poprzez wartości”. Pod-
czas spotkań warsztatowych uczyli-
śmy kierowników, jak opierając się 
na wartościach firmy, rozwijać i moty-
wować podległe zespoły oraz mode-
lować postawy pracowników i współ-
pracowników. Dalszy rozwój spółki 
spowodował, że przed kadrą kierow-
niczą pojawiły się nowe wyzwania. 
Dlatego w kolejnym etapie przygoto-
waliśmy warsztaty „Efektywność oso-
bista w  zarządzaniu”. Uczestnicząc 

w  szkoleniu kierownicy dowiedzieli 
się jak doskonalić swoją efektywność, 
osiągać własne cele w zgodzie ze stra-
tegią firmy, podnosić umiejętności 
motywowania zespołów i  delegowa-
nia zadań. Punktem wyjścia była gra 
strategiczna pokazująca, jak osiągać 
założone wyniki przy zmieniającym 
się otoczeniu. Doświadczenia zdobyte 
w grze były podstawą do omawiania 
narzędzi wpływających na efektyw-
ność pracy i  ćwiczenia tych umiejęt-
ności w  odniesieniu do konkretnych 
sytuacji. Po szkoleniach uczestnicy 
podkreślali, jak istotny był fakt, że gra 
strategiczna odzwierciedlała rzeczy-
wiste wyzwania stawiane przed nimi 
w codziennej pracy. Zwrócili również 
uwagę na dużą użyteczność narzędzi 
do zarządzania efektywnością wła-
sną i  pracowników, jakie otrzymali. 
Planując działania rozwojowe skupia-
my się na zapewnieniu menedżerom 
możliwości pogłębiania kompetencji 
niezbędnych do zarządzania w zmie-
niającym się otoczeniu, dzięki czemu 
przeprowadzamy wiele zmian efek-
tywnie i co najważniejsze przy dużym 
zaangażowaniu pracowników. 

Rozwój pracowników

DPD Polska Sp. z o.o.

BRANŻA 
logistyka

LICZBA PRACOWNIKÓW 
2700 

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

OBSZAR 
rozwój pracowników

CEL PROJEKTU 
wsparcie rozwoju umiejętności  

i kompetencji kadry kierowniczej

Marta  
Westrych-Andrzejczyk 

Dyrektor Personalny

DPD Polska jest częścią DPDgro-
up, drugiej pod względem wiel-
kości międzynarodowej sieci ku-
rierskiej w  Europie należącej do 
poczty francuskiej LaPoste. Jako 
wiodąca firma na polskim rynku 
z niemal 30% udziałem i obrotami 
ok. 1,2 mld złotych, DPD współ-
pracuje w  Polsce z  5500 kurie-
rami doręczając rocznie ponad 
90 mln paczek. Obecnie Grupa 
Kapitałowa DPD Polska obejmuje 
firmę kurierską DPD wraz z firmą 
DPD Strefa Paczki, której oferta 
przeznaczona jest dla klientów 
indywidualnych, oraz firmę spe-
dycyjną ACP Global Forwarding. 
Dzięki innowacyjnym technolo-
giom, znajomości lokalnej specyfi-
ki i doskonałej obsłudze DPD do-
starcza usługi najwyższej jakości 
nadawcom i  odbiorcom paczek 
w  obrocie krajowym i  międzyna-
rodowym. Przez 25 lat działalności 
na polskim rynku firma wypra-
cowała silną pozycję w  obsłudze 
klientów biznesowych. Dziś jest 
uznanym partnerem nie tylko dla 
dużych korporacji, ale także dla 
firm z sektora MSP, w tym dla pol-
skiego e-commerce.
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W ramach akcji Dzień Różnorodności 
w 2014 roku ogłoszony został projekt 
stworzenia sieci kobiet. W  paździer-
niku odbyła się duża konferencja 
inaugurująca Sieć Kobiet Interp’el-
les, w której wzięło udział około 100 
uczestników, przedstawiciele zarządu 
grupy EDF w Polsce i na świecie, me-
nedżerowie i menedżerki oraz panie 
pragnące przyłączyć się do sieci ko-
biet. Podczas konferencji przedsta-
wiciele zarządu podpisali Deklarację 
wsparcia Sieci Kobiet. Główną korzy-
ścią związaną z inicjatywami na rzecz 
wspierania rozwoju kobiet, czyli szko-
leń i  programów rozwojowych jest 
zwiększanie świadomości pań w  za-
kresie rozwoju zawodowego. Badania 
pokazują, że kobietom głównie braku-
je pewności siebie oraz poczucia wła-
snej wartości, często mimo świetnych 
kwalifikacji oraz umiejętności kobiety 
zaniżają swoje kompetencje. Dzięki 
udziałowi w szkoleniach stają się bar-
dziej świadome swoich umiejętności, 
talentów oraz mocnych stron. Szko-
lenia, które organizujemy, polegają 
na zwiększaniu kompetencji w  za-
kresie sztuki prezentacji, asertywno-
ści, efektywności osobistej, co w per-
spektywie długofalowej przyczyni się 

do lepszej organizacji pracy oraz lep-
szej jakości pracy. Wierzymy, że dzięki 
udziałowi w szkoleniach i warsztatach 
panie będą umiały lepiej zaprezen-
tować swoją wiedzę, umiejętności, 
będą chętniej brały aktywny udział 
w spotkaniach, będą wychodziły z ini-
cjatywą, przez co staną się bardziej 
widoczne w  organizacji. Działania te 
wpływają również na kadrę zarzą-
dzająca w  naszej Grupie. Temat Sie-
ci Kobiet jest już znany i  omawiany 
na różnego rodzaju spotkaniach, co 
wpływa na zwiększenie szans kobiet 
na awanse, rozwój i wpływa na równe 
traktowanie kobiet i mężczyzn w na-
szej organizacji. Dodatkowo dzięki 
wspomnianym działaniom Grupa 
EDF w  Polsce staje się lepszym pra-
codawcą. Kobiety pracujące w naszej 
firmie mają poczucie, że ich rozwój 
jest ważny i  że wspiera się działania 
zapewniające równość kobiet w  biz-
nesie. Poparcie Zarządu Grupy EDF 
w Polsce i deklaracja wspierania dzia-
łań równościowych buduje pozytyw-
ną atmosferę do wprowadzania ko-
lejnych inicjatyw. 

EDF Polska S.A.

BRANŻA 
energetyka

LICZBA PRACOWNIKÓW 
2874

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

Grupa EDF specjalizuje się w  wy-
twarzaniu i sprzedaży energii, do-
stawą paliw produkcyjnych i  bio-
masy oraz outsourcingiem działal-
ności energetyczno-ekologicznej. 
W  Polsce EDF ma 10-proc. udział 
w rynku energii elektrycznej i 15-
proc. udział w rynku ciepła siecio-
wego, co stawia grupę na pozycji 
największego inwestora zagra-
nicznego w  sektorze produkcji 
energii elektrycznej i ciepła w Pol-
sce. Jesteśmy firmą innowacyjną, 
wspierającą realizację projektów 
inwestycyjnych w  oparciu o  naj-
lepsze jakościowo i  najbardziej 
ekologiczne technologie. Spółki 
grupy EDF jednoczy poszanowa-
nie praw człowieka, odpowiedzial-
ność za zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników, utrzymanie do-
brych kontaktów z  wykonawca-
mi, ochrona środowiska, odpo-
wiedzialność wobec społeczeń-
stwa oraz informowanie i  dialog. 
Wspieramy sport, kulturę, edu-
kację, działalność proekologiczną 
i  charytatywną, integrując wokół 
tych przedsięwzięć społeczności 
lokalne.

OBSZAR 
Zarządzanie różnorodnością

CEL PROJEKTU 
wspieranie rozwoju zawodowego ko-
biet; zapewnienie widoczności kobiet 

w organizacji i promocja sukcesów 
kobiet; pobudzanie ambicji kobiet do 
sięgania po więcej; stworzenie atrak-

cyjnego miejsca pracy dla kobiet

Jolanta  
Skrzyńska-Winkel 

Dyrektor ds. zasobów ludzkich

Zarządzanie różnorodnością
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Od listopada 2014 r. w Faurecii pro-
wadzone są szkolenia z  kultury oraz 
wartości firmy, co jest związane 
z  wprowadzaniem w  Grupie nowej 
polityki z zakresu kultury Being Faure-
cia. Do pomocy wybraliśmy dostaw-
cę, który opracował i  przeprowadza 
odpowiednie szkolenia we wszyst-
kich zakładach w Polsce. Organizacją 
tych treningów i ustalaniem ich sesji 
w zakładach z całej Polski zajmują się 
koordynatorzy treningów wyłonieni 
spośród pracowników Faurecii. 

Szkolenia zawierają nie tylko elemen-
ty teoretyczne, ale również grę w gru-
pach, która pozwala lepiej wdrożyć 
pracowników w rozumienie przyswa-
janych wartości. Praca w grupach po-
maga w  integracji między pracowni-
kami i w praktycznym wykorzystaniu 
wiedzy zdobytej podczas szkolenia. 

Wprowadziliśmy także kursy dla po-
tencjalnych trenerów szkolenia Being 
Faurecia. Dzięki temu zakłady będą 
mogły samodzielnie szkolić nowo za-
trudnionych pracowników z  zakresu 
polityki Being Faurecia, a  także sta-
nowić merytoryczne wsparcie dla do-
tychczasowych pracowników. 

Dzięki wypełnianiu przez uczestników 
ankiet po szkoleniach wiemy, że pra-
cownicy Faurecii rozumieją w  pełni 
istotę kultury firmy oraz jej wartości. 
Wspólne szkolenia pomagają też in-
tegracji pracowników i usprawnianiu 
pracy w  grupie. Pracownicy dostrze-
gają zaufanie ze strony firmy i zacie-
śniające się relacje partnerskie. 

Ze względu na pozytywne efekty 
szkolenia z zakresu kultury oraz war-
tości firmy są kontynuowane.

Kultura organizacyjna

Faurecia

BRANŻA 
motoryzacja

LICZBA PRACOWNIKÓW 
8004 

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

OBSZAR 
kultura organizacyjna

CEL PROJEKTU 
wprowadzenie pracowników  

do kultury oraz wartości firmy Faurecia

Faurecia – jest jednym z większych 
na świecie producentów wypo-
sażenia samochodowego, zajmu-
jącym się czterema kluczowymi 
dziedzinami biznesu: fotele sa-
mochodowe, technologie kontroli 
emisji spalin, wnętrza samocho-
dowe oraz zewnętrzne moduły 
samochodowe. Obecna w 34 kra-
jach na świecie, w  330 zakładach 
produkcyjnych oraz 30 ośrodkach 
badawczo-rozwojowych. Faure-
cia jest odnoszącą sukcesy firmą 
projektowo-produkcyjną spe-
cjalizującą się w  wysokiej jako-
ści rozwiązaniach technicznych, 
z których korzystają wiodący pro-
ducenci samochodów na świecie. 
Dba o  bezpieczeństwo, komfort, 
wzornictwo i ochronę środowiska 
naturalnego. W  Polsce działa od 
1996 roku. Posiada jeden ośrodek 
naukowo-badawczy i  9 zakładów 
produkcyjnych. Zatrudnia ponad 
8000 osób.
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Wdrażając w  2015 r. program „ŻYJ 
ZDROWO Z  FERRERO” wyszliśmy 
z założenia, że zdrowie pracowników 
stanowi ważną wartość dla Firmy. 
W  programie uwzględniliśmy m.in. 
nawyki żywieniowe, bezpieczeństwo, 
aktywność fizyczną oraz mental fit-
ness. W przeprowadzonym projekcie 
pilotażowym odbyły się seminaria nt. 
unikania bólu pleców, radzenia sobie 
ze stresem, szkolenia podstawowe 
z  udzielania pierwszej pomocy, kon-
sultacje z  dietetykiem oraz badania 
krwi, ciśnienia, cholesterolu i  cukru. 
Wyniki ankiet otrzymanych od pra-
cowników po projekcie pilotażowym 
zadecydowały o  realizacji całego 
programu. Spotkania odbywały się 
w godzinach pracy przez dwa miesią-
ce, m.in. zorganizowano dni otwarte 
z  ubezpieczycielem oraz dostawcą 
opieki medycznej, aby podnieść świa-
domość pracowników w  celu więk-
szego korzystania z opieki w ramach 
profilaktyki medycznej. Dodatkowo 
każdy pracownik miał możliwość 
skorzystania z  ergonomicznej oceny 
stanowiska pracy dokonywanej przez 
specjalistę oraz otrzymania materia-
łów ergonomicznych (m.in. podkładka 
pod myszkę i klawiaturę, podnóżek). 

Przekazano pracownikom opaski fit-
ness, aby każdy mógł monitorować 
liczbę zrobionych kroków, pokonany 
dystans, liczbę spalonych kalorii oraz 
długość i  głębokość snu. Pracownicy 
mogli także zainstalować na kompu-
terach aplikację, która przypomina 
o  robieniu krótkiej przerwy w  pracy 
na wykonanie podstawowych ćwi-
czeń relaksacyjnych. Poza dbaniem 
o  zdrowie, program ten wpływa po-
zytywnie na wizerunek pracodawcy, 
buduje zaangażowanie oraz podnosi 
lojalność pracowników wobec Firmy. 
W  długim okresie oczekujemy więk-
szej efektywności pracy, niższej ab-
sencji chorobowej oraz mniejszej licz-
by wypadków w pracy. Nowa odsłona 
programu zakłada kolejne seminaria, 
szkolenia z  udzielania pierwszej po-
mocy dla osób uczestniczących w wy-
padku drogowym, konsultacje z  die-
tetykiem oraz udostępnienie bazy 
artykułów o zdrowiu. Ponadto, wynik 
przeprowadzonej oceny ergonomicz-
nej stanowisk pracy posłuży do wpro-
wadzenia działań w celu podniesienia 
jakości środowiska pracy. Program 
jest kontynuowany. 

Ferrero Polska
Commercial Sp. z o.o.

BRANŻA 
sprzedaż

LICZBA PRACOWNIKÓW 
286

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
Polska i Kraje Bałtyckie

Na terenie Polski działają dwie spółki: 
FERRERO Polska Commercial Sp. z o.o. 
w Warszawie, która koncentruje się na 
działalności handlowej i marketingowej 
oraz FERRERO Polska Sp. z o.o., która 
prowadzi fabrykę w  Belsku Dużym k. 
Grójca. Obie należą do grupy FERRERO, 
trzeciego producenta wyrobów czeko-
ladowych na świecie, która jest prywat-
nym przedsiębiorstwem należącym 
do Rodziny Ferrero. FERRERO w Polsce 
rozpoczęło działalność w 1992 r. Był to 
pierwszy krok właściciela firmy Pana 
Michele Ferrero w  kierunku rozwoju 
firmy w Europie Środkowowschodniej. 
Ważnym wydarzeniem było wybu-
dowanie w  1997 r. fabryki FERRERO 
w niewielkiej miejscowości Belsk Duży 
niedaleko Grójca. Uruchomiono w niej 
linie produkcyjne kremu Nutella i Kin-
der Niespodzianki (1997 r.), drażetek Tic 
Tac (1998 r.), batoników Kinder Bueno 
(1999 r.), Kinder Joy (2002 r.), Raffaello 
(2004 r.) i  Kinder Bueno White (2005 
r.). Na terenie Polski FERRERO Polska 
Commercial Sp. z o.o. oferuje kilkadzie-
siąt unikalnych produktów, w tym m.in. 
krem do smarowania z orzechami la-
skowymi Nutella®, Tic Tac®, Ferrero 
Rocher®, Raffaello®, Mon Cheri®, Kin-
der Surprise® i Kinder Bueno®. 

OBSZAR 
zdrowie

CEL PROJEKTU 
Promowanie zdrowego trybu życia 

wśród pracowników

Paweł Szulc 
Kierownik Działu HR

Zdrowie
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Od 2015 roku w GLS Poland rozpoczął 
się projekt „Rzeka”, mający zapewnić 
firmie przygotowanie sukcesorów na 
kluczowe stanowiska. Pierwszy etap 
projektu polegał na zdefiniowaniu 
tych stanowisk, zakomunikowaniu 
projektu w  organizacji, przygoto-
waniu kadry menedżerskiej do roli 
wspierającej uczestników i  selekcji 
osób, które się zgłosiły do udziału. 
W  wyniku kaskadowych warsztatów 
dla kadry menedżerskiej określili-
śmy, iż kluczowymi w  naszej organi-
zacji są stanowiska kierowników od-
działów i filii (jest ich w naszej firmie 
31). W 2015 roku przeprowadziliśmy 
warsztaty z  obecnymi kierownikami, 
poświęcone temu, jak ważne dla or-
ganizacji jest zapewnienie sukceso-
rów na tym poziomie, jak rozpoznać 
potencjał przywódczy wśród pracow-
ników i jak wspierać wybrane talenty 
w  rozwoju. W  warsztatach przygoto-
wujących naszą kadrę do projektu 
„Rzeka” uczestniczył też top manage-
ment i  dyrektorzy operacyjni, którzy 
wspierają kierowników oddziałów 
w  wyszukiwaniu i  rozwijaniu osób 
z  potencjałem liderskim. Zbudowali-
śmy program otwarty, tzn. w  pierw-
szym etapie stworzyliśmy możliwość 

samodzielnego zgłaszania się wszyst-
kich pracowników nastawionych na 
rozwój menedżerski. Spośród zgło-
szonych do programu, w  wyniku 
kilkuetapowego procesu selekcji na 
przełomie 2015 i 2016 r. wybraliśmy 
15 jego uczestników. Selekcja pole-
gała na ocenie przez bezpośredniego 
przełożonego w  oparciu o  ustalone 
wcześniej, punktowe kryteria, następ-
nie weryfikacji przez dyrektora opera-
cyjnego, sesji DC, panelu menedżer-
skim (top management). Program 
jest elitarny – zależy nam na jak naj-
wyższym poziomie kompetencji przy-
wódczych u kandydatów, którzy są do 
niego dopuszczani. Pozostałe osoby, 
które zgłosiły się do projektu, ale od-
padły w  wyniku eliminacji, uzyskały 
możliwość rozwoju jednej wybranej 
kompetencji ze wsparciem działu HR 
w ramach programu indywidualnego 
rozwoju. Kolejne etapy projektu – te-
raz już związane konkretnie z rozwo-
jem kompetencji jego uczestników – 
będziemy kontynuować w roku 2016 
i 2017.

Rozwój talentów, plany sukcesji

General Logistics
Systems Poland Sp. z o.o.

BRANŻA 
logistyka

LICZBA PRACOWNIKÓW 
683 

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

OBSZAR 
rozwój talentów, plany sukcesji

CEL PROJEKTU 
zapewnienie kluczowych ról w firmie, 

rozwój pracowników z najwyższym 
potencjałem przywódczym

Anna Franke 
Kierownik ds. Personalnych

GLS oferuje niezawodne rozwią-
zania logistyczne – zarówno krajo-
we, jak i międzynarodowe – w Eu-
ropie i na świecie. Dla GLS najważ-
niejszym rynkiem jest Europa. Na 
terenie całej Europy infrastruktu-
ra GLS to 37 centralnych sortow-
ni oraz ponad 660 magazynów. 
General Logistics Systems Poland 
Sp. z  o.o. (GLS Poland) działa na 
polskim rynku od roku 1998 roku. 
Firma świadczy usługi przewo-
zu paczek oraz związane z  nimi 
usługi dodatkowe. „Lider jakości 
w  Polsce” tak brzmi zasada i  fi-
lozofii a  GLS Poland. Oznacza to 
solidną usługę dostawy paczek 
w  następnym dniu roboczym na 
terenie Polski oraz w  czasie od 
48 do 96 godzin w większości kra-
jów Europy, stałe śledzenie drogi 
przesyłki, niskie notowania szkód, 
zachowanie odpowiedniej relacji 
ceny do jakości usług, jak również 
działanie w  trosce o  dobro klien-
ta. GLS Poland szybko rozwinęła 
się od czasu jej powstania i  jest 
obecnie jedną z największych firm 
sektora prywatnego zajmujących 
się przewozem paczek na terenie 
Polski. 
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W GFT od lat rozwija się nurt działań 
społecznych zgłaszanych oddolnie 
i  realizowanych przez pracowników 
w formie wolontariatu oraz wspiera-
nych przez pracodawcę. Jest to pro-
gram długofalowy, tak jak z  samej 
swojej natury długofalowa jest współ-
praca podejmowana w  jego ramach 
z uczelniami (warsztaty dla studentów 
prowadzone przez naszych eksper-
tów) czy inicjatywami charytatywnymi 
(Szlachetna Paczka, honorowe krwio-
dawstwo itp.) oraz sportowymi. Na 
stałe koordynowaniem tych inicjatyw, 
tworzeniem kalendarzy oraz komuni-
kowaniem ich w  organizacji zajmuje 
się kilka osób, ale aktywnie włącza 
w przygotowania konkretnych wyda-
rzeń od kilkunastu do kilkudziesięciu 
naszych pracowników wspieranych 
przez działy HR czy komunikacji we-
wnętrznej. Staramy się w tak elastycz-
ny sposób koordynować wspomnia-
ne aktywności, aby nie powodować 
dodatkowego obciążenia w  postaci 
nadgodzin, a  równocześnie aby móc 
zaoferować pracownikom czas na te 
działania. Uważamy, że przynoszą 
one wiele korzyści samej firmie, gdyż 
zaangażowanie w działania społeczne 
wpływa również na poziom zaangażo-

wania w pracę. Osoby identyfikujące 
się z firmą są naszymi ambasadorami 
na zewnątrz, demonstrują autentycz-
ną dumę z  bycia pracownikami GFT 
(np. firmowe koszulki przygotowane 
na bieg uliczny w Łodzi czy rozgrywki 
siatkówki służą także później na tre-
ningach). Osoby już zaangażowane 
w jakąś formę aktywności społecznej 
czy sportowej „zarażają” swoim zapa-
łem kolejne. Z roku na rok powiększa 
się liczba uczestniczących w  przy-
gotowanie Szlachetnej Paczki, akcji 
krwiodawstwa czy warsztaty na łódz-
kich uczelniach. Także z  roku na rok 
pojawia się coraz więcej różnorakich 
inicjatyw zgłaszanych przez pracow-
ników (często są to akcje jednorazo-
we). Wszystkie wpływają pozytywnie 
na wizerunek firmy wśród pracowni-
ków oraz na rynku pracy (środowisko 
IT jest hermetyczne – wszyscy się zna-
ją i  dużo o  sobie nawzajem wiedzą). 
Tylko w  zeszłym roku oddaliśmy 30 
sztuk sprzętu komputerowego lo-
kalnym szkołom oraz oddaliśmy 20 
litrów krwi w ramach akcji krwiodaw-
stwa.

GFT Poland Sp. z o.o.

BRANŻA 
IT

LICZBA PRACOWNIKÓW 
powyżej 500

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

GFT to międzynarodowa firma IT, 
która tworzy oprogramowanie dla 
10 z  10 największych banków in-
westycyjnych na świecie. GFT to 
globalny partner technologiczny 
dla cyfrowych wyzwań przyszłości. 
Oferuje możliwość pracy w  mię-
dzynarodowych projektach IT pro-
gramistom, testerom, inżynierom 
wsparcia aplikacji, menedżerom 
projektów oraz analitykom biz-
nesowym. Zatrudnia ponad 4000 
pracowników w 12 krajach, w tym 
ponad pół tysiąca pracowników 
w łódzkim, poznańskim oraz war-
szawskim oddziale. GFT Polska 
to prestiżowe połączenie świa-
ta IT oraz świata wielkich finan-
sów. Oprogramowanie GFT trafia 
na Wall Street oraz do klientów 
w  City of London. Firma jest jed-
nym z  największych światowych 
dostawców rozwiązań IT dla sek-
tora bankowego.

OBSZAR 
budowanie zaangażowania  

pracowników 

CEL PROJEKTU 
wzmocnienie zaangażowania  

pracowników w życie organizacji, utoż-
samienia się pracowników  

z firmą oraz jej celami i wartościami; 
wzmocnienie pozytywnego wizerunku 

firmy oraz integracyjnej sfery  
życia pracowników poza czasem pracy

Marek Bartosik 
Executive Director

Budowanie zaangażowania  
pracowników 
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Nowy SOOP stanowi autorski element 
programu SAP HCM stworzony przez 
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzki-
mi Grupy LOTOS S.A. Umożliwia sku-
teczniejsze monitorowanie procesu 
oceny oraz zaawansowane raporto-
wanie i analizę wyników. Realizowany 
od początku 2014 do połowy 2015r. 
projekt wdrożeniowy miał na celu 
ujednolicenie procesu okresowej 
oceny pracowników we wszystkich 
spółkach Grupy Kapitałowej LOTOS, 
modyfikację modelu kompetencji 
oraz rozszerzenie modułu dotyczące-
go planowania i oceny realizacji celów 
zawodowych i  rozwojowych w  spo-
sób gwarantujący poprawę ich mie-
rzalności. Opracowaliśmy nową ma-
cierz kompetencji i  mapę stanowisk 
w  GK LOTOS porządkujące przypisa-
nie poziomów wymagań. Dzięki temu 
zastąpiliśmy ocenę poziomu kompe-
tencji oceną dopasowania pracowni-
ka do stanowiska pracy. Wprowadzili-
śmy podsumowującą ocenę końcową 
pozwalającą na szybkie identyfiko-
wanie pracowników z  potencjałem. 
Stworzyliśmy moduł podpowiedzi 
wspierający kadrę kierowniczą w pla-
nowaniu działań rozwojowych innych 
niż szkolenia. Dzięki nowemu syste-

mowi pracownicy zyskali stały dostęp 
do swoich arkuszy oceny. W  trakcie 
wdrożenia nowego SOOP stworzy-
liśmy Podręcznik dla Oceniającego 
i Podręcznik dla Ocenianego, film in-
struktażowy, subserwis z informacja-
mi o SOOP na LOTOSTRADZIE (intra-
net). Firma doradcza wspierająca nas 
w  stworzeniu nowego systemu oraz 
osoby odpowiedzialne za HR w Spół-
kach przeszkoliły ok. 4000 pracow-
ników. „Oceną zerową”, objęliśmy 
92,63% pracowników podlegających 
ocenie. Po zakończeniu okresowej 
oceny pracowników dokonaliśmy au-
dytu narzędzia oraz wyników oceny. 
Wdrożenie zakończyło się sukcesem. 
Dzięki zaawansowanej współpracy 
wewnątrz organizacji (12 spółek, Biu-
ro Zarządzania Informatyką) wraz 
z  partnerami zewnętrznymi ( firma 
doradcza, 2 firmy IT) stworzyliśmy na-
rzędzie odpowiadające na potrzeby 
biznesu, osadzone w  realiach Grupy 
Kapitałowej LOTOS i  uwzględniające 
opinie pracowników. Usprawniło pro-
cesy HR i okazało się skuteczne (m.in. 
pozytywna ocena kadry kierowniczej, 
brak odwołań pracowników, szeroki 
zakres raportowania). 

Okresowa Ocena Pracowników

Grupa LOTOS S.A.

BRANŻA 
energetyka

LICZBA PRACOWNIKÓW 
1376 

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

OBSZAR 
Okresowa Ocena Pracowników

CEL PROJEKTU 
doskonalenie Systemu Okresowej 

Oceny Pracowników SOOP w celu lep-
szego dopasowania narzędzia  

do potrzeb biznesu oraz pracowników

Joanna Tyszka 
Dyrektor Biura Zarządzania  

Zasobami Ludzkimi

Grupa LOTOS to pionowo zinte-
growany koncern naftowy, które-
go działalność ma istotne znacze-
nie dla bezpieczeństwa energe-
tycznego Polski. Spółka prowadzi 
działalność w  zakresie poszuki-
wańi wydobycia oraz przerobu 
ropy naftowej a  także dystrybucji 
i  sprzedaży szerokiego asorty-
mentu produktów naftowych. 
LOTOS jest notowany na Giełdzie 
Papierów Wartościowych. Wcho-
dzi m.in. w  skład prestiżowego 
indeksu RESPECT Index, zrzeszają-
cego spółki zarządzane w sposób 
odpowiedzialny i  zrównoważony. 
Poprzez spółki zależne – LOTOS 
Petrobaltic, LOTOS Norge oraz 
LOTOS Geonafta, koncern obec-
ny jest na Morzu Bałtyckim, Pół-
nocnym oraz Norweskim, a  tak-
że na Litwie. Spółka jest również 
największym producentem ropy 
naftowej na Litwie. LOTOS posia-
da jedną trzecią udziałów w krajo-
wym rynku sprzedaży paliw. Pro-
dukty firmy są też eksportowane 
do 75 krajów na całym świecie.
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Ocenie podlegają zachowania, jako 
wskaźniki kompetencji, oraz postawa 
wobec zadań, pracy, współpracow-
ników. Raporty po ocenie są podsta-
wą rozmów oceniających przełożo-
ny – podwładny, które pozwalają na 
wspólne opracowanie indywidualne-
go planu rozwojowego dla każdego 
pracownika. Ocena 360 stopni jest 
nie tylko procesem oceny jakości 
pracy – jest sposobem na znajdowa-
nie najlepszych metod doskonalenia 
kompetencji i  docelowo poprawy 
wyników. W ocenie biorą udział pra-
cownicy z  wszystkich poziomów sta-
nowisk, pracujący w strukturach han-
dlowych i działach administracyjnych 
w  centrali firmy w  Wadowicach oraz 
kadra menedżerska i specjaliści z za-
kładu produkcyjnego w  Tymbarku, 
a  także z centrum logistyczno-maga-
zynowego w Tychach. Pierwsza edycja 
odbyła się w 2012 roku. Proces oceny 
przeprowadzony został we współpra-
cy z firma zewnętrzną, która wspiera 
proces na każdym etapie jego reali-
zacji. Badanie jest przeprowadzane 
on-line, na platformie obsługiwanej 
przez tę firmę. Najważniejsze było dla 
nas zbudowanie zaufania do procesu 
i zapewnienie pracownikom absolut-

nej anonimowości ocen. Etap oceny 
odbywa się zawsze w I kwartale roku. 
Przygotowania do przeprowadzenia 
oceny trwają od sierpnia roku po-
przedzającego do stycznia. W  stycz-
niu przez 3 tygodnie pracownicy mają 
czas na wypełnienie ankiet. Po około 
2 tygodniach od zamknięcia badania 
każdy oceniany uczestnik otrzymuje 
indywidualny raport. Raport zawie-
ra porównanie wyników samooceny 
do oceny przełożonego, współpra-
cowników z  własnego zespołu oraz 
współpracowników z  innych działów, 
a w przypadku menedżerów również 
z oceną podwładnych. Na podstawie 
raportu każdy przełożony przepro-
wadza ze swoimi podwładnymi indy-
widualną rozmowę oceniająco-mo-
tywującą. Wynikiem rozmowy jest 
wspólnie opracowany dla pracowni-
ka plan rozwojowy, uwzględniający 
cele oraz narzędzia niezbędne do ich 
osiągnięcia. Do końca marca mene-
dżerowie mają czas na zakończenie 
rozmów i akceptację planów rozwojo-
wych swoich pracowników.

Grupa Maspex  
Wadowice 

BRANŻA 
produkcja

LICZBA PRACOWNIKÓW 
6000

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
Europa Środkowo-Wschodnia

Firma jest zdecydowanym lide-
rem na rynku soków, nektarów 
i  napojów w  Polsce, w  Czechach, 
na Słowacji, czołowym producen-
tem na Węgrzech, w  Rumunii, 
Bułgarii i na Litwie oraz wiodącym 
producentem produktów instant 
(kawa cappuccino, kakao, zabiela-
cze w  proszku do kawy, herbatki 
rozpuszczalne) w  Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Grupa Maspex 
Wadowice to także lider na rynku 
makaronów w Polsce oraz ich wio-
dący producent w  Rumunii. Zaj-
muje również liderską pozycję na 
rynku dżemów, keczupów i sosów 
oraz jest czołowym producentem 
w segmencie dań gotowych i prze-
tworów warzywnych w Polsce. Fir-
ma jest także czołowym graczem 
na rynku wody w Rumunii. Grupa 
stawia na niezmienną od lat strate-
gię, czyli na budowę marek, które 
są silnie zakorzenione w  świado-
mości konsumentów. W  portfolio 
firmy znajdują się Grupy takie mar-
ki jak Tymbark, Kubuś, DrWitt, Tar-
czyn, Tiger, Lubella, Malma, Mleko-
łaki, Łowicz, Krakus, Kotlin, Pucha-
tek, Cremona Ekland, Plusssz, czy 
DecoMorreno.

OBSZAR 
system ocen okresowych  

pracowników metodą 360° 

CEL PROJEKTU 
ocena okresowa 360° jako informa-

cja zwrotna jest w skali organizacji 
jednym z najważniejszych źródeł wie-

dzy o każdym z pracowników, a tym 
samym całej firmie w obszarze klu-

czowych kompetencji; pełni również 
funkcję motywującą pracowników do 

zmiany i ciągłego doskonalenia się

Maciej Jahns 
Dyrektor Działu HR

System ocen okresowych  
pracowników metodą 360°
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Od stycznia 2014 do czerwca 2015 
roku wdrożyliśmy nowy centralny 
model biznesowy, tj. stworzyliśmy 
jedno podejście procesowe, dokona-
liśmy optymalizacji procesowo-kosz-
towych oraz wdrożyliśmy narzędzia 
elektroniczne (m.in. infolinii dla pra-
cowników i  samoobsługi menedżer-
skiej i  pracowniczej, centralnych 
archiwów i  elektronicznych teczek). 
Projekt trwał łącznie 17 miesięcy. Od 
września 2014 zespół Serwisu Usług 
HR funkcjonuje jako jeden centralny 
zespół. Projekt obejmował analizę 
i  weryfikację ponad 100 procesów 
kadrowych, płacowych i  rekrutacyj-
nych. Następnym elementem było 
przygotowanie rozwiązań mających 
na celu ich ujednolicenie, uproszcze-
nie i dostosowanie do wymagań biz-
nesowych na poziomie Grupy. Jedno-
cześnie powstał plan wdrożenia naj-
bardziej aktualnych narzędzi, które 
pozwalałyby na większą efektywność 
i wykorzystanie portalu internetowe-
go przez pracowników i menedżerów. 
W wyniku analizy procesów powstała 
nowa struktura centralnego zespo-
łu „Serwis Usług HR”, obejmującego 
procesy kadrowe, płacowe i  rekruta-
cyjne. Kluczowe było wykorzystanie 

kompetencji i  talentów istniejących 
w organizacji przy jednoczesnym za-
pewnieniu działania nowego modelu 
często wymagającego nowych kom-
petencji i  zachowań. Efektem pro-
jektu jest nowy, centralny i optymal-
ny kosztowo Zespół Serwisu Usług 
HR – Kadry, Płace, Rekrutacja, który 
zapewnia efektywność operacyjną 
i  obsługuje pracowników na wyso-
kim poziomie, stosując jeden model 
działania biznesowego oraz wykorzy-
stując nowe narzędzia elektroniczne,  
m. in. serwis pracowniczy online, 
serwis menedżerski online oraz in-
folinia. Liczba lokalizacji, z  których  
obsługiwani są pracownicy zmniejszy-
ła się z 20 do 2 po wdrożeniu projek-
tu. Dostęp do danych stał się bardziej 
efektywny dzięki stworzeniu dostę-
pów elektronicznych dla pasków pła-
cowych, teczek pracowniczych i archi-
wów płacowych online w jednej bazie 
(wcześniej dostępne były jedynie jako 
teczki papierowe w 20 lokalizacjach). 
Po wdrożeniu projektu czas obsługi 
pracowników trwa od kilku godzin do 
2 dni roboczych w zależności od typu 
procesów.

Grupa  
Żywiec S.A.

BRANŻA 
produkcja

LICZBA PRACOWNIKÓW 
2000 

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
ogólnopolski

OBSZAR 
administracja kadrowa,  
płacowa i rekrutacyjna

CEL PROJEKTU 
centralizacja obsługi dla całej Grupy 
Żywiec w zakresie rekrutacji i usług 
kadrowo-płacowych, optymalizacja 

kosztowa, zwiększenie efektywności, 
sprawności i jakości obsługi, uspójnie-
nie procesów i stosowanych narzędzi

Andrzej Borczyk 
Członek Zarządu, Dyrektor  

ds. Personalnych

Grupa Żywiec powiązana jest 
z  Grupą HEINEKEN, największym 
producentem piwa w  Europie. 
W  2015 r. sprzedała ponad 11 
mln hektolitrów piwa w  Polsce 
i  na ponad 30 rynkach eksporto-
wych. Oferuje ponad 39 różnych 
produktów kilkudziesięciu ty-
siącom partnerów biznesowych 
i  milionom konsumentów. Grupa 
Żywiec jest jedyną spółką spośród 
największych producentów piwa 
notowaną na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w  Warszawie, 
gdzie zadebiutowała w 1991 r.

Administracja kadrowa,  
płacowa i rekrutacyjna
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Przeprowadzony przez nas na wiosnę 
2015 roku projekt polegał na przy-
gotowaniu do szkolenia i  przeszko-
leniu pracowników nowootwartego 
sklepu na lotnisku Chopina w  War-
szawie (delikatesach Premium Food 
Gate) ze standardu obsługi klientów. 
Ten punkt sprzedaży specjalizuje 
się w  promocji i  sprzedaży polskich, 
luksusowych produktów premium, 
często dostarczanych przez lokal-
nych dostawców. Przygotowanie do 
projektu obejmowało przeszkolenie 
Flying Coachów ze standardu obsługi 
produktów selektywnych. Szkolenia 
pracowników ze standardu obsługi 
teoretyczne i  praktyczne, połączyli-
śmy ze szkoleniami w  języku angiel-
skim. Szkolenie produktowe odbywa-
ło się z kolei bezpośrednio u dostaw-
ców (np. szkolenie naszych sprzedaw-
ców przez pana Romana Kluskę, który 
jest producentem serów owczych 
o  wysokiej jakości). Projekt przepro-
wadziliśmy zgodnie z  harmonogra-
mem w  ścisłej współpracy z  działem 
handlowym, a jego efektywność oce-
niliśmy na podstawie wzrostu sprze-
daży, realizowanej marży i  dobrych 
wyników badania „mystery client”. Po 
stronie korzyści z przeprowadzonego 

projektu znalazły się: dobrze wyszko-
lona, zmotywowana ekipa; ogromne 
zainteresowanie cudzoziemców ofer-
tą polskich produktów; atrakcyjna wi-
zytówka Polski; realizacja założonych 
wskaźników budżetowych; rozwój 
marki Premium Food Gate na innych 
lotniskach w Polsce.

Lagardere  
Travel Retail 

BRANŻA 
sprzedaż

LICZBA PRACOWNIKÓW 
580

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

Grupa Lagardere Travel Retail 
wchodzi w skład międzynarodowej 
grupy Lagardere Services. W Polsce 
zarządza obecnie 750 lokalizacjami. 
Jako Grupa kapitałowa, Lagarde-
re Services, jest reprezentowana 
w  Polsce przez spółki: Lagardere 
Travel Retail Sp. z o.o. i  Lagardere 
Duty Free Sp. z  o.o. Nasze spółki 
rozpoczęły działalność w roku 1998 
r. budując sieć sklepów prasowych 
Inmedio i  Relay. Dzisiaj mamy po-
nad 30 brandów, poza sklepami 
prasowymi również posiadamy 
kawiarnie, restauracje, sklepy z pa-
miątkami, kosmetykami, alkohola-
mi w strefach wolnocłowych na lot-
niskach oraz sklepy convenience. 
Grupa Lagardere Travel Retail cy-
klicznie poprawia swoje miejsce na 
liście największych spółek w Polsce. 
W 2011 roku znalazła się w pierw-
szej 300-ce. Z  racji szerokiego 
portfolio brandów oraz stabilności 
finansowej, jako detalista jesteśmy 
atrakcyjni zarówno dla dewelope-
rów szukających najemców po-
wierzchni handlowych, jak również 
dla konsumentów i klientów miejsc 
związanych z podróżą i przemiesz-
czaniem się.

OBSZAR 
rozwój pracowników

CEL PROJEKTU 
wyszkolenie pracowników w stan-
dardzie obsługi klienta w podróży, 

podniesienie atrakcyjności sklepów 
Premium Food Gate oferujących 

klientowi selektywną ofertę, jedno-
cześnie będącą wizytówką Polski

Aldona Szkołut- 
Szczepankiewicz 

Dyrektor HR

Rozwój pracowników
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Roczny program rozwoju młodych ta-
lentów You Grow Henkel Polska ma na 
celu przygotowanie przyszłych liderów 
firmy oraz wsparcie motywacji młodych 
pracowników poprzez ich wyróżnienie. 
Częścią programu są projekty uspraw-
nień, które tworzą i  realizują uczest-
nicy programu, co przynosi firmie 
realne korzyści biznesowe.Do udziału 
w pierwszej edycji programu, która za-
kończyła się w maju 2016 r., mogli zgła-
szać się młodzi pracownicy (choć nie 
podawaliśmy cezury wieku). Pozostałe 
kluczowe kryteria kwalifikacji dotyczyły 
deklarowanej mobilności międzynaro-
dowej, bardzo dobrej znajomości języ-
ka angielskiego, dobrych wyników pra-
cy i posiadanego potencjału do objęcia 
wyższej funkcji kierowniczej. Spośród 
zgłoszeń zarząd krajowy zatwierdził 
ostatecznie 14 uczestników. Wszyscy 
otrzymali opracowane indywidualne 
plany rozwoju zawodowego oraz moż-
liwość zaprezentowania się w całej or-
ganizacji (m. in. wzięli udział w spotka-
niu z  ówczesnym prezesem zarządu 
Henkla). Projekt obejmował program 
szkoleniowy (mini-MBA), w ramach któ-
rego top menedżerowie polskiego od-
działu Henkla poprowadzili 3 moduły 
mini MBA (finanse dla niefinansistów, 

komunikacja w  sytuacji kryzysowej, 
przywództwo) oraz szkolenia zewnętrz-
ne i  symultaniczną grę planszową 
(dwudniowa sesja strategiczna, w któ-
rej uczestnicy wcielili się w zarządy kon-
kurujących rynkowo firm). Kolejnym 
bardzo ważnym elementem progra-
mu były zgłoszone przez uczestników, 
a zatwierdzone przez zarząd , projekty 
usprawnień realizowane w mniejszych 
zespołach. Przyniosły one firmie real-
ne korzyści finansowe, a dla uczestni-
ków były doskonałym sposobem na 
rozwijanie umiejętności i  kompetencji 
menedżerskich oraz przygotowanie do 
kolejnych, jeszcze większych zawodo-
wych wyzwań. Łącznie część szkolenio-
wa w ramach pierwszej objęła 10 dni, 
a na udział w dodatkowych projektach 
uczestnicy przeznaczali kolejnych kilka 
godzin miesięcznie. 

O sukcesie programu świadczy fakt, że 
aż 30% uczestników otrzymało awanse 
jeszcze w trakcie jego trwania, a z pla-
nowanego jednego projektu uspraw-
nień, aprobatę zarządu uzyskały i  zo-
stały zrealizowane aż trzy. Firma planu-
je kontynuację projektu w 2016 r. 

Henkel  
Polska

BRANŻA 
produkcja i sprzedaż artykułów 
kosmetycznych i chemicznych

LICZBA PRACOWNIKÓW 
993

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

OBSZAR 
rozwój talentów

CEL PROJEKTU 
rozwój przyszłych liderów

Karolina Szmidt 
dyrektor ds. personalnych

Henkel oferuje na całym świe-
cie wiodące marki i  technologie 
w trzech obszarach biznesowych: 
Laundry & Home Care (środków 
piorących i czystości), Beauty Care 
(kosmetyków) oraz Adhesive Tech-
nologies (klejów, uszczelniaczy 
i  technologii powierzchniowych). 
Założona w  1876 roku firma jest 
światowym liderem w  branżach 
produktów konsumenckich oraz 
dla przemysłu, oferując tak zna-
ne marki jak Persil, Schwarzkopf 
i  Loctite. Firma ma swoją siedzi-
bę w  niemieckim Düsseldorfie 
i  zatrudnia blisko 50 tysięcy pra-
cowników, pochodzących ze 120 
krajów. Działa aktywnie na całym 
świecie, także na rynkach wscho-
dzących. Henkel Polska Sp. z o.o. 
jest polskim oddziałem firmy.

Rozwój talentów
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Program „University Relations” reali-
zowany w roku akademickim 2014-15 
skierowaliśmy do studentów i  ab-
solwentów. Miał on na celu wspar-
cie celów biznesowych organizacji 
z  zakresu rekrutacji oraz employer 
brandingu. Projekt rozpoczął się ko-
munikacją do menedżerów wyjaśnia-
jącą proces i zakres działań. Głównym 
założeniem „University Relations” 
było wyłonienie grupy ambasadorów 
wśród pracowników IP GBSC. Poszu-
kiwaliśmy świeżo upieczonych absol-
wentów oraz studentów krakowskich 
uczelni, którzy z  łatwością nawiązali-
by kontakty z  biurami karier i  orga-
nizacjami studenckimi. Ostatecznie 
grupa ambasadorów liczyła 5 repre-
zentantów rożnych departamentów, 
których działania koordynował dział 
HR. Celem grupy projektowej jest 
identyfikacja potencjalnych możli-
wości współpracy z  uniwersytetami, 
przygotowanie i  przeprowadzenie 
wydarzeń wzmacniających strategię 
rekrutacyjną i  employer brandingo-
wą. Organizowane przez nas wyda-
rzenia dzięki zaangażowaniu senior 
menedżerów i  specjalistów mają 
praktyczny charakter dzielenia się 
wiedzą i  doświadczeniem. Np. we 

współpracy z  Uniwersytetem Peda-
gogicznym zorganizowaliśmy Dzień 
Otwarty w naszym biurze. Była gami-
fikacja, prezentacja, ale także prze-
prowadzaliśmy praktyczne szkolenia 
dla studentów (SAP oraz zarządzanie 
projektami). Z 40 uczestników wyłoni-
liśmy 4 osoby, które odbyły praktyki 
letnie w  IP GBSC. Wszyscy studenci 
po zakończeniu praktyki zostali przy-
jęci do pracy na pełny etat. Kolejnym 
wydarzeniem, które przeprowadzi-
liśmy w  ramach działań „University 
Relations”, był warsztat na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym podczas Festi-
walu Kontrolingu i  Finansów. Warsz-
tat przeprowadzony został przez 
pracowników z  działu finansowego 
IP GBSC. Tematem spotkania, w któ-
rym wzięło udział ponad 20 studen-
tów była Analiza Finansowa. Oba wy-
darzenia na uczelniach spotkały się 
z  entuzjastycznym przyjęciem wśród 
studentów i pomogły zwiększyć świa-
domość na temat firmy. W efekcie na-
szego projektu 40-50% uczestników 
organizowanych przez nas wydarzeń 
zaaplikowało na zaproponowane 
oferty pracy i  wszystkie stanowiska 
z letnich oferty praktyk zostały dzięki 
nim obsadzone.

International  
Paper Polska sp. z o.o. 

BRANŻA 
SSC/BPO

LICZBA PRACOWNIKÓW 
540

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

International Paper jest międzyna-
rodową firmą produkcyjną z bran-
ży papierniczej. Główna siedziba 
spółki znajduje się w  Memphis 
w  stanie Tennessee. Internatio-
nal Paper zatrudnia ogółem oko-
ło 55 000 pracowników i posiada 
strategiczne lokalizacje w  ponad 
24 krajach, obsługując klientów 
na całym świecie. W  2004 roku 
International Paper jako jedna 
z  pierwszych korporacji zdecydo-
wał się otworzyć swoje Centrum 
Usług Wspólnych w Krakowie. Od 
12 lat ponad 500 pracowników In-
ternational Paper Global Business 
Services dostarcza zaawansowa-
ne i  kompleksowe rozwiązania 
biznesowe dla International Paper 
na całym świecie. Praca w zlokali-
zowanym w  samym sercu mia-
sta centrum daje nieograniczone 
możliwości rozwoju w  obszarach 
o  zasięgu międzynarodowym: IT, 
Customer Service, Finance, Global 
Sourcing, Supply Chain oraz HR 
i Administracja.

OBSZAR 
rekrutacja i branding

CEL PROJEKTU 
wzmocnienie wizerunku pracodawcy 

 wśród studentów i absolwentów 
oraz wsparcie rekrutacji

Sylwia Miszke 
HR Manager

Rekrutacja i branding
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Przygotowania do realizacji projektu 
dotyczącego diagnozy i rozwoju kom-
petencji przywódczych kadry mene-
dżerskiej w Leroy Merlin Polska miały 
miejsce w  kontekście konkretnych 
zmian organizacyjnych. 

W  przeprowadzonym w  2014 roku 
badaniu satysfakcji pracowników 
LMP, nasi współpracownicy szcze-
gólną uwagę poświęcili oczekiwaniu 
w  zakresie wsparcia ze strony me-
nedżerów oraz podkreśleniu ich roli 
jako przywódców.

Stało się to dla nas bezpośrednią in-
spiracją do zastanowienia się nad 
tym, jak jeszcze możemy wzmocnić 
wzorce zarządzania w  organizacji 
i  przywództwo wśród naszych lide-
rów. Dlatego od początku 2015 roku 
wdrożyliśmy nowy model kompeten-
cji oraz podejścia do rozwoju i  oce-
ny pracowników - Program Rozwoju 
Osobistego (PRO).

Zarząd, będąc świadomym znaczenia 
rozwoju kompetencji menedżerów 
przyjął na siebie zobowiązanie doty-
czące wspierania postaw przywód-
czych w organizacji oraz wprowadze-

nia narzędzia jakim jest Informacja 
Zwrotna 360. Zarazem to członkowie 
Zarządu byli pierwszymi odbiorcami 
informacji zwrotnej od swoich współ-
pracowników z Leroy Merlin Polska.

W 2015 roku 100% menedżerów LMP 
otrzymało Informację Zwrotną 360 
i ma możliwość pracy z jej wynikami.

Dzięki temu narzędziu doświadcza-
my realnego wzmocnienia kultury 
i  umiejętności dawania feedbacku 
w  organizacji. Jednocześnie wzrasta 
świadomość pracowników dotycząca 
wpływu informacji zwrotnej na jakość 
codziennej pracy.

Cyklicznie przeprowadzana Infor-
macja Zwrotna 360 wspiera w firmie 
zaktualizowaną strategię, skierowaną 
na człowieka, rozumianego zarów-
no jako współpracownik jak i  klient 
- „LMP 2025 Lider Rynku Dzięki Lu-
dziom”.

Leroy Merlin  
Polska

BRANŻA 
sprzedaż

LICZBA PRACOWNIKÓW 
8913

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
ogólnopolski

OBSZAR 
rozwój kompetencji przywódczych 

kadry menedżerskiej

CEL PROJEKTU 
wdrożenie cyklicznej Informacji 

Zwrotnej 360 w Leroy Merlin  
Polska, w celu rozwoju  

kompetencji menedżerskich

Dorota  
Wójcik-Czarzasty 

Dyrektor Zasobów Ludzkich

Leroy Merlin jest międzynarodową 
firmą, która została założona we 
Francji w  1923 roku. Obecnie jest 
Przedsiębiorstwem ADEO, które 
jest pierwszym w  Europie i  trzecim 
na świecie dystrybutorem w branży 
budowlano-dekoracyjnej. W  Polsce 
firma Leroy Merlin rozpoczęła swoją 
działalność w 1994 roku, a dwa lata 
później otworzyła pierwszy sklep 
wielkopowierzchniowy w  Piasecznie 
pod Warszawą. Obecnie Leroy Merlin 
Polska to blisko 9 tys. pracowników, 
5 regionów operacyjnych oraz ponad 
50 sklepów o  powierzchniach han-
dlowych od 6 do 18 tys. m2 w dużych 
i średnich miastach. Misją Leroy Mer-
lin Polska jest ułatwienie klientom 
realizacji domów ich marzeń poprzez 
oferowanie szerokiej gamy produk-
tów oraz profesjonalne doradztwo. 
W sercu naszej kultury umieszczony 
jest człowiek stąd zarówno pracow-
nicy jak i klienci współdecydują o roz-
woju firmy i kształcie oferty. Kultura 
organizacyjna Leroy Merlin Polska 
wspiera dzielenie się wynikami. Ofe-
rujemy naszym współpracownikom 
rozbudowany system udziału w  zy-
skach oraz możliwość przystąpienia 
do akcjonariatu pracowniczego.

Rozwój kompetencji przywód-
czych kadry menedżerskiej
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Głównym celem realizowanego przez 
nas projektu było stworzenie ustan-
daryzowanego narzędzia służącego 
do oceny wyników pracy pracowni-
ków bezpośrednio produkcyjnych 
oraz uzależnienie ich wynagrodzeń 
od indywidualnego wkładu w  pracę 
z uwzględnieniem kompetencji, zdol-
ności i motywacji pracownika. Zanim 
wprowadziliśmy w  firmie system 
ocen, pracownicy otrzymywali nagro-
dę kwartalną w stałej wysokości usta-
lanej każdorazowo przez Prezesa na 
podstawie osiąganych przez Spółkę 
wyników jakościowo-produkcyjnych. 
Była to nagroda za wyniki całego ze-
społu produkcyjnego w równej wyso-
kości. Zwróciliśmy jednak uwagę, na 
konieczność docenienia zaangażowa-
nych pracowników osiągających po-
nadprzeciętne wyniki produkcyjno-
jakościowe. Rozpoczęły się prace nad 
skonstruowaniem systemu ocen, któ-
ry miał odzwierciedlać realne zaan-
gażowanie pracownika oraz poziom 
jakościowy wykonywanych przez 
niego zadań. W  rezultacie zdecydo-
waliśmy o  przyjęciu kryteriów odpo-
wiadających kluczowym wartościom 
reprezentowanym przez firmę takich 
jak pasja, profesjonalizm, praca ze-

społowa. Każde kryterium zostało do-
datkowo uszczegółowione o prefero-
wane zachowania, które bezpośredni 
przełożony oceniał w skali 0-4, gdzie 
0 to najniższy stopień rozumiany jako 
zachowania destruktywne, natomiast 
4 to stopień najwyższy, zachowania 
godne naśladowania. Suma punktów 
z przypisanymi wagami dawała ogól-
ny wynik, który przekładał się na fina-
łową kwartalna ocenę w  pięciostop-
niowej skali. Podczas prac nad pro-
jektem, przeszkoliliśmy kierowników 
i  mistrzów zmianowych, by potrafili 
odpowiednio przekazywać informa-
cję zwrotną pracownikowi na temat 
wyników jego pracy. System ocenia-
nia pracowników ewoluował z  cza-
sem. Dobrze funkcjonująca ocena 
kwartalna przerodziła się w  wyniko-
wą ocenę roczną. Ocena roczna stała 
się także narzędziem w prowadzonej 
polityce wynagrodzeń w firmie. Każdy 
pracownik dzięki ocenie był bowiem 
świadomy, na jakie podwyżki wyna-
grodzeń może liczyć. Dodatkowo po-
szerzyliśmy kompetencje mistrzów 
zmianowych w  obszarze miękkiego 
HR, jakim jest umiejętna komunikacja 
wyników pracy.

LG Display  
Poland sp. z o.o. 

BRANŻA 
produkcja

LICZBA PRACOWNIKÓW 
poniżej 2000

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

LG Display jest czołowym produ-
centem ciekłokrystalicznych mo-
dułów LCD (w tym OLED, 3D, ekra-
ny elastyczne), które stosowane 
są m.in. w telewizorach, laptopach 
i  telefonach. Firma działa w  10 
krajach i zatrudnia ponad 56 000 
osób w  fabrykach działających 
w Korei, Chinach, Polsce i Meksy-
ku. W Polsce LG Display rozpoczę-
ło działalność w 2006 r. i zajmuje 
się produkcją modułów, które są 
kluczowym elementem telewizo-
rów ciekłokrystalicznych. Prowa-
dzenie produkcji w Polsce pozwa-
la firmie rozwijać się i utrzymywać 
długofalową współpracę z klienta-
mi i partnerami w kraju oraz w Eu-
ropie. Siedziba LG Display Poland 
znajduje się w  Biskupicach Pod-
górnych pod Wrocławiem.

OBSZAR 
ocena pracownicza, 

 kadry, płace

CEL PROJEKTU 
ocena pracownicza narzędziem  

budowania strategii HR

Zbigniew Miedziński 
Dyrektor Pionu Zasobów Ludzkich

Ocena pracownicza,  
kadry, płace
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Głównym celem realizowanego od 
2014 roku programu „Rodzina Link4” 
jest dbanie o dobrą atmosferę w miej-
scu pracy, poprawa ich samopoczucia 
i komfortu, co w Link4 ma bezpośred-
nie przełożenie na poziom zaanga-
żowania pracowników w  codzienne 
obowiązki zawodowe. Dodatkowo ce-
lem pośrednim jest również wzmoc-
nienie marki Link4 jako Pracodawcy 
pierwszego wyboru poprzez promo-
cje polityki work-life balance na ze-
wnątrz i wewnątrz organizacji. Dzięki 
otwartej komunikacji z  naszymi pra-
cownikami wspólnie wypracowaliśmy 
rozwiązania dopasowane do indy-
widualnych potrzeb każdego z  nich 
oraz ich rodzin. Przede wszystkim 
zadbaliśmy o przestrzeń biurową. Do 
dyspozycji dzieci i  rodziców przezna-
czyliśmy dwa pokoje wypoczynkowe 
z wygodnymi kanapami, fotelami, po-
duszkami, zabawkami i podstawowy-
mi artykułami papierniczymi. Naszym 
pracownikom – rodzicom zapewnia-
my możliwość łączenia pracy z opie-
ką nad dzieckiem poprzez udostęp-
nianie mobilnego stolika z zestawem 
przyborów plastycznych i  zabawka-
mi. Mama może swobodnie nakarmić 
dziecko, a aranżacja wnętrza pozwala 

poczuć się jak w  domu. Wyposaże-
nie naszej firmy pozwala również 
na swobodne przewinięcie czy też 
wykąpanie dziecka. Tak przygotowa-
ne warunki lokalowe pozwoliły nam 
na zorganizowanie Dnia Otwartego 
w  firmie i  zaproszenie najmłodszych 
do poznania miejsca pracy rodzica. 
Wspomagając rodziców w  organiza-
cji opieki nad dziećmi nawiązaliśmy 
również stałą współpracę z  siecią 
prywatnych przedszkoli i  żłobków, 
oferując naszym pracownikom pre-
ferencyjne ceny i  zwolnienia z  opłat 
wpisowego. Ponadto, aby adaptacja 
w  przedszkolu czy szkole była jak 
najbardziej efektywna wprowadzili-
śmy dodatkowy, płatny Dzień Wolny 
dla wszystkich rodziców, którzy mają 
dzieci w wieku od 3 do 13 lat. Realizo-
wane działania spotkały się z bardzo 
pozytywnym odbiorem ze strony Pra-
cowników. Pracownicy swoją opinię 
co do polityki prorodzinnej mogli wy-
razić również w ankiecie, która zosta-
ła przeprowadzona przez Kancelarię 
Prezydenta RP w  ramach konkursu, 
w którym Link4 uczestniczył. Efektem 
jest uzyskanie Nagrody Pary Prezy-
denckiej „ Dobry Klimat dla Rodziny”. 

LINK4  
Towarzystwo  

Ubezpieczeń S.A.
BRANŻA 

ubezpieczenia

LICZBA PRACOWNIKÓW 
577

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
Polska

OBSZAR 
employer branding 

 i CSR

CEL PROJEKTU 
wspieranie pracowników  

w zachowaniu równowagi między 
życiem zawodowym a rodzinnym

Krystyna Matysiak 
Dyrektor Pionu HR -  

Członek Zarządu

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń 
S.A. jest pionierem i liderem ubez-
pieczeń direct w  Polsce. Swoją 
działalność operacyjną rozpo-
częło w  2003 r. Obecnie LINK4 
oferuje klientom indywidualnym 
ubezpieczenia komunikacyjne, 
mieszkaniowe i  turystyczne, a fir-
mom ubezpieczenia flot samo-
chodowych oraz polisy majątko-
we z  wykorzystaniem wielu ka-
nałów dystrybucji: przez telefon, 
Internet, przy współpracy z agen-
tami, brokerami, a  także w  ban-
kach i  sieciach handlowych. Od 
2014 roku jest częścią Grupy PZU. 
W 2014 roku LINK4 został uznany 
drugi rok z rzędu Najlepszym Pra-
codawcą w  rankingu Aon Hewitt 
w  kategorii dużych firm w  Pol-
sce oraz w  Europie Centralnej 
i Wschodniej, w 2012 roku – Inwe-
storem w Kapitał Ludzki, a w 2015 
roku zostało wyróżnione przez 
Polskie Stowarzyszenie Zarządza-
nia Kadrami certyfikatem HR Naj-
wyższej Jakości. 

Employer branding i CSR
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Od 2014 roku realizujemy projekt 
pod nazwą BIG IDEA, którego istotą 
jest możliwość opracowania przez 
pracowników swoich indywidualnych 
pomysłów - rozwiązania jednego 
z  wybranych aspektów zapropono-
wanych przez firmę. Raz na kwartał 
Country Manager przekazuje pytanie 
do całego zespołu M&S w Polsce, jak 
i  w  Krajach Bałtyckich. Pytanie doty-
czy nowych pomysłów, rozwiązań 
w danym obszarze, np. komunikacja 
między wszystkimi jednostkami fir-
my, działania wspierające równowagę 
środowiska naturalnego, zagadnienia 
związane z  wolontariatem i  wspie-
raniem społeczności lokalnych itd. 
Po ogłoszeniu pytania każdy z  pra-
cowników ma możliwość zgłoszenia 
swojego pomysłu, nowego rozwiąza-
nia i  przedstawienia, w  jaki sposób 
chciałby to wdrożyć. Pracownicy mają 
około trzy tygodnie na opracowanie 
i  przesłanie swoich pomysłów. Po 
zebraniu wszystkich arkuszy zbiera 
się specjalna komisja składająca się 
z  menedżerów wyższego szczebla 
i  wybiera najlepszy pomysł. Komisja 
bierze pod uwagę to, który pomysł 
jest najbardziej efektywny, rzetelny 
i  dokładnie przedstawiony. Po do-

konaniu wyboru ogłaszane są wyni-
ki - zwycięzca ma prawo do nagrody 
finansowej, kolacji z wybranym przez 
siebie kierownikiem oraz będzie bez-
pośrednio zaangażowany we wpro-
wadzenie swojego pomysłu. Efektem 
projektu są nowe rozwiązania – takie, 
których brak odczuwają nasi pracow-
nicy. Dzięki temu wszyscy pracowni-
cy mają możliwość współtworzenia 
tego, jak funkcjonuje i działa Marks & 
Spencer.

Marks & Spencer  
Poland Sp. z o.o. 

BRANŻA 
sprzedaż

LICZBA PRACOWNIKÓW 
351

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

W Wielkiej Brytanii, Marks & Spen-
cer jest jedną z  wiodących firm 
działających na rynku detalicz-
nym. Firma oferuje wysokiej jako-
ści odzież, kosmetyki, produkty do 
domu, a także wyjątkowe artykuły 
spożywcze. Co tydzień sklepy sieci 
odwiedza około 20 mln klientów 
na całym świecie. Firma zatrud-
nia łącznie około 85 000 osób na 
terenie Wielkiej Brytanii oraz 44 
innych krajów na całym świecie. 
Firma Marks & Spencer powstała 
ponad 130 lat temu. Obecnie ma 
ponad 798 sklepów w  Wielkiej 
Brytanii i  ponad 455 sklepów na 
terenie Europy, Bliskiego Wscho-
du i Azji. Marks & Spencer prowa-
dzi działalność w  Polsce od 1998 
roku i ma tu obecnie 11 sklepów. 
Firma zatrudnia w  Polsce około 
400 osób.

OBSZAR 
Innowacje

CEL PROJEKTU 
Tworzenie nowych  

pomysłów/ rozwiązań

Katarzyna Hinduja 
HR Manager Poland & Baltics

Innowacje
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Jesteśmy częścią globalnej korpora-
cji, co wiąże się m.in. z  wdrażaniem 
międzynarodowych strategii oraz 
z  dostosowaniem ich do potrzeb lo-
kalnych. Jedną z tego typu działań jest 
Różnorodność i  Współpraca (D&I). 
W  ramach D&I  chcemy przyciągnąć 
i zatrzymać w naszej firmie osoby 30-, 
50+ (różnorodność wiekowa), wspie-
rać kobiety w ich karierze zawodowej, 
zadbać o  dobrostan pracowników 
w ramach programu Wellness. Celem 
inicjatywy było po pierwsze zwiększe-
nie świadomości pracowników, po 
drugie zaangażowanie jak największej 
liczby osób do współpracy, a po trze-
cie – zbieranie pomysłów zgłaszanych 
przez zaangażowanych pracowników 
i sukcesywne ich wdrażanie. Program 
ma swojego ambasadora (menedżer-
kę wyższego szczebla), koordynatora 
programu w  ramach departamentu 
HR oraz kilkunastoosobowy zespół, 
ramach którego wyłoniliśmy liderów 
poszczególnych obszarów. W ramach 
programu oferujemy np. kobietom 
zatrudnionym w organizacji szkolenia 
w zakresie budowania własnej marki, 
spotkania z kobietami, które osiągnę-
ły sukces w  życiu zawodowym oraz 
wewnętrzne spotkania prowadzone 

zgodnie z metodologią Lean In. W ra-
mach programu Wellness poprawi-
liśmy infrastrukturę, uruchamiając 
w naszej siedzibie: siłownię, pokój re-
laksacyjny oraz ogródek letni. Dodat-
kowo organizujemy spotkania profi-
laktyczne ze specjalistami z  różnych 
dziedzin. W 2015 r zorganizowaliśmy 
Miesiąc Zdrowia, w  ramach którego 
odbyły się: spotkania z lekarzami spe-
cjalistami, badanie poziomu cukru we 
krwi, szkolenie z  pierwszej pomocy 
i  szczepienia przeciwko grypie. Gru-
py 30- i 50+ zorganizowały spotkania 
zespołów, przeprowadziły ankiety 
dotyczące potrzeb i  przygotowały 
plan działań, który staramy się kon-
sekwentnie realizować. Dodatkowo 
wdrożenie programu D&I  (jako dzia-
łanie cross-funkcyjne) wspiera pro-
ces wymiany doświadczeń pomiędzy 
osobami z  różnych obszarów firmy 
i  przełamywania barier w  silosowej 
strukturze firmy. W  ramach budo-
wania współpracy zorganizowaliśmy 
m.in.: konkurs fotograficzny, turniej 
piłkarzykowy, wewnętrzne warsztaty 
dla pracowników oraz kiermasz cha-
rytatywny.

MetLife

BRANŻA 
ubezpieczenia

LICZBA PRACOWNIKÓW 
koło 500

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

OBSZAR 
zarządzanie różnorodnością

CEL PROJEKTU 
zarządzanie różnorodnością,  

budowanie kultury współpracy.

Małgorzata  
Milczarek-Bukowska 

Dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich

MetLife TUnŻiR S.A. jest spółką 
z  grupy MetLife Inc., wiodącej 
światowej firmy oferującej ubez-
pieczenia, renty kapitałowe i pro-
gramy świadczeń pracowniczych. 
MetLife zajmuje czołową pozycję 
w Stanach Zjednoczonych, Japonii, 
Ameryce Łacińskiej, Azji Wschod-
niej, Europie i  na Bliskim Wscho-
dzie. W Polsce działa od 1990 roku, 
wcześniej pod nazwą Amplico. Fir-
mie zaufało 5,6 miliona klientów. 
Zainwestowała ponad 20 miliar-
dów złotych w  polską gospodar-
ką. Swoim klientom oferuje pełen 
zakres produktów i usług finanso-
wych dostępnych przez liczne ka-
nały dystrybucji: agencje MetLife, 
partnerów pośrednictwa ubezpie-
czeniowego, instytucje finansowe 
oraz sprzedaż bezpośrednią ubez-
pieczeń indywidualnych i ubezpie-
czeń pracowniczych. 

Zarządzanie różnorodnością
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W  2015 roku pracownicy HR Micro-
soft w  Polsce poświęcili dużo uwagi 
przybliżeniu pracownikom wiedzy 
na temat samej funkcji HR. Potrzeba 
taka wynikała z  badania świadomo-
ści i  potrzeb rozwojowych pracow-
ników, informacji zwrotnej zawartej 
w wewnętrznej ankiecie zaangażowa-
nia i  kultury organizacyjnej (MS Poll 
i GPTW). Na tej podstawie zebraliśmy 
pomysły od pracowników i  stworzy-
liśmy agendy poszczególnych spo-
tkań. Spotkania w  ramach projektu 
odbywały się w  formie śniadań biz-
nesowych stąd ich nazwa „Śniadania 
z  HR”. „Śniadanie z  HR nr 1 „ nosiło 
poświęciliśmy tematowi „Sukcesja 
i  rozwój”. Mówiliśmy o  tym, czym 
jest sukcesja, cykliczne spotkania 
o  rozwoju pracownika, oferta szko-
leń. Gościem specjalnym był coach 
z firmy szkoleniowej z prezentacją na 
temat „Planem rozwoju osobistego”. 
„Śniadanie z HR nr 2” zatytułowaliśmy 
„Krok w  Twojej karierze”. Rozmowa 
dotyczyła możliwości rozwoju kariery 
w  MS. Przedstawiliśmy uczestnikom 
sposób pozyskiwania talentów do or-
ganizacji, jak wygląda proces rekruta-
cji, jak zbudować swój profil i szukać 
otwartych procesów w ramach firmy, 

program poleceń. Spotkanie miało 
formę tradycyjnej sesja pytań i odpo-
wiedzi. „Śniadanie z  HR nr 3” nosiło 
tytuł „Co mnie motywuje?” Spotkanie 
prowadził gość specjalny o tym w jaki 
sposób tworzyć i  korzystać z  warun-
ków, w  których łatwiej motywować 
samego siebie. Efektem projektu był 
bardzo pozytywny feedback od pra-
cowników i menedżerów. Wyniki WHI 
i GPTW osiągnęliśmy powyżej założo-
nego celu – np. w badaniu GPTW Mi-
crosoft okazał się nr 2 wśród dużych 
przedsiębiorstw zatrudniających po-
nad 500 pracowników. 

Microsoft Sp. z o.o.

BRANŻA 
IT

LICZBA PRACOWNIKÓW 
500

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

Microsoft to firma o  zasięgu glo-
balnym. Zatrudnia ponad 120 tys. 
pracowników w  190 krajach na 
całym świecie, z czego ponad 500 
pracuje w Polsce. Znana wcześniej 
z  realizacji tak śmiałych wizji, jak 
wiara, iż komputer może być na 
każdym biurku czy z systemu ope-
racyjnego Windows, dziś w swojej 
strategii firma skupia się głównie 
na dwóch trendach technologicz-
nych: rozwiązaniach mobilnych 
i  rozwiązaniach chmurowych. 
Nowa misja ogłoszona w  2014 r. 
wkrótce po tym jak Satya Nadella, 
nowy prezes objął stery organiza-
cji mówi, że „Firma Microsoft po-
maga ludziom i firmom na całym 
świecie realizować w  pełni swój 
potencjał”. 

OBSZAR 
Komunikacja wewnętrzna  

i rozwój pracowników

CEL PROJEKTU 
Rozwijanie świadomości  

pracowników wewnętrznych  
z zakresu procesów HR

Komunikacja wewnętrzna  
i rozwój pracowników
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W  Programie Mentoringu CEMEC 
rozwój pracowników odbywa się po-
przez kontakt z bardziej doświadczo-
ną osobą, która może podzielić się 
swoim doświadczeniem i  obserwa-
cjami, a  także pomóc podopieczne-
mu osiągnąć średnio lub długofalowe 
cele związane z  jego/jej rozwojem 
zawodowym. W  programie dodatko-
wą zaletą jest środowisko międzyna-
rodowe, ponieważ mentorzy i  pod-
opieczni wywodzą się z  5 różnych 
rynków (region CEMEC: Nestlé Polska, 
Kraje Bałtyckie, Czechy, Słowacja, Wę-
gry, Kraje Półwyspu Bałkańskiego). 
Mentorzy i  podopieczni dobierani 
są w  pary międzynarodowe na pod-
stawie kwestionariuszy badających 
silne strony mentorów i  potrzeby 
podopiecznych, brany jest pod uwa-
gę również styl komunikacji wszyst-
kich uczestników. Kolejnym etapem 
jest merytoryczne przygotowanie do 
sesji zarówno mentorów jak i  pod-
opiecznych. W  przypadku mentorów 
jest to również przygotowanie do za-
warcia kontraktu mentoringowego 
na pierwszym spotkaniu i  przekaza-
nie narzędzi coachingowych, które 
pomogą mentorom w  prowadzeniu 
podopiecznego na drodze do reali-

zacji jego/jej celów. Dla mentorów, 
przewidziany jest również warsztat 
follow-up 3-4 miesiące po rozpoczę-
ciu programu, by mieli oni okazję po-
dzielenia się swoim doświadczeniem, 
ewentualnymi trudnymi sytuacjami 
i dobrymi praktykami. Podczas trwa-
nia programu podopieczni odbywają 
co najmniej 6 spotkań z  mentorem, 
osobiście lub w  formie wideokonfe-
rencji. W  połowie i  pod koniec pro-
gramu sprawdzamy poziom satys-
fakcji uczestników w ankietach opinii. 
Wynika z nich, że dla podopiecznych 
mentoring jest szansą przyspieszenia 
rozwoju i poznania „niepisanych” za-
sad organizacji i  poszerzenie swojej 
wiedzy na tematy niezwiązane bez-
pośrednio z obecną rolą. Dla mento-
rów jest to z kolei szansa na zdobycie 
wiedzy na temat tego, z  jakimi wy-
zwaniami spotykają się podopieczni 
(podobne, z  jakimi spotykają się ich 
bezpośredni podwładni). Dla Nestlé 
Program Mentoringu CEMEC jest spo-
sobem na dzielenie się strategiczną 
wiedzą i  doświadczeniem w  ramach 
firmy, angażowaniem i  zatrzymywa-
niem pracowników z  potencjałem, 
dawanie im wsparcia w rozwoju i pro-
mowanie kultury otwartości.

Nestle Polska S.A.

BRANŻA 
sprzedaż

LICZBA PRACOWNIKÓW 
3700 

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

OBSZAR 
rozwój pracowników

CEL PROJEKTU 
wsparcie rozwoju  

pracowników oraz ich kariery

Agnieszka Wąsak 
Human Resources & Corporate  

Affairs Director

Firma Nestlé rozpoczęła działal-
ność w Polsce w 1993 r. Obecnie 
produkuje i  sprzedaje produk-
ty żywnościowe pod tak znany-
mi markami jak m.in. NESCAFÉ, 
Nestlé, GERBER czy WINIARY. 
Jedną z  części biznesu jest dział 
Nestlé Professional, zajmujący się 
szeroko rozumianym segmentem 
out-of-home. Koncern posiada 
również udziały w  firmach wy-
twarzających i  dystrybuujących 
wodę mineralną (NAŁĘCZOWIAN-
KA, NESTLÉ AQUAREL, PERRIER, 
VITTEL) oraz w  przedsiębiorstwie 
Toruń-Pacific CPP, największym 
w kraju producencie płatków śnia-
daniowych.

Rozwój pracowników
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Raz w roku w Olympic Casino odbywa 
się trening rejestrowany za pomocą 
zapisu wideo. Uczestniczą w nim pra-
cownicy obsługi klienta odpowiedzial-
ni za prowadzenie gier w kasynie. Wi-
deo-trening ma na celu uświadomie-
nie pracownikom ich ewentualnych 
błędów, nieprawidłowych nawyków 
czy nieprawidłowej sylwetki, i  co za 
tym idzie, wyeliminowanie ich. Z dru-
giej strony niezwykle istotną sprawą 
jest uświadomienie pracownikom ich 
mocnych stron. 

Olympic Casino szczyci się najwyż-
sza jakością obsługi gości. Procedury 
w Spółce są na poziomie najwyższych 
światowych standardów, a  ich prawi-
dłowa egzekucja i wdrożenie podlega 
systematycznej kontroli. Jedną z  me-
tod ewaluacji są wideo-treningi, pod-
czas których analizowane są sposoby 
zachowania, w tym mowa ciała, posta-
wa oraz poprawność wykonywanych 
procedur związanych z  grami. Jest to 
doskonała okazja, aby omówić z pra-
cownikami obszary do poprawy oraz 
podkreślić ich najmocniejsze strony.

Wideo-trening odbywa się w 3-osobo-
wych zespołach złożonych z 2 krupie-

rów (osoby bezpośrednio prowadzące 
grę) oraz 1 inspektora (osoba nadzo-
rująca poprawność przebiegu gry). 
Zespoły dobierane są pod względem 
stażu i doświadczenia, co sprawia, że 
cała ewaluacja odbywa się w komfor-
towych dla pracowników warunkach. 
Trening podzielony jest na dwie czę-
ści: Pierwsza to sprawdzenie umie-
jętności manualnych, czyli sprawność 
w posługiwaniu się żetonami, kartami 
oraz szybkość w liczeniu zakładów na 
ruletce. Druga polega na prowadzeniu 
symulacji gier, podczas których kie-
rownicy stołów oraz trener odgrywają 
rolę graczy. 

Podsumowanie wideo-treningu to 
wspólna analiza zarejestrowanego 
materiału. Pracownicy z  dużą satys-
fakcją odnotowali fakt wprowadzenia 
wideo-treningu na stałe do katalogu 
szkoleń. Twierdzą, że umożliwia im 
to spojrzenie i  analizę swojej pracy 
oczami gościa, tym samym łatwiej im 
wyeliminować swoje błędy i poprawić 
jakość obsługi gier. Wideo-trening po-
zwala nam również odnaleźć ukryte 
talenty, osoby, które mają w  najbliż-
szej przyszłości szansę na awans i do-
bry rozwój zawodowy.

Olympic Casino

BRANŻA 
branża rozrywkowa

LICZBA PRACOWNIKÓW 
260

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

Olympic Casino Poland jest czę-
ścią Olympic Entertainment Gro-
up, Spółki notowanej na giełdach 
papierów wartościowych w  War-
szawie oraz Tallinie. Jest to naj-
większy operator kasyn w Europie 
centralnej, posiadający ponad 
120 kasyn w  w  8 krajach: Polsce, 
Estonii, Litwie, Łotwie, Białorusi, 
na Słowacji, we Włoszech oraz na 
Malcie. W Polsce Spółka prowadzi 
swój flagowy obiekt Olympic Casi-
no Sunrise, który jest największym 
kasynem w kraju. Kasyna Olympic 
Casino Poland są doskonałym 
miejscem spotkań z bogatą ofertą 
rozrywkową i artystyczną.

OBSZAR 
rozwój pracowników

CEL PROJEKTU 
inwestycja w personel  

i podnoszenie kwalifikacji

Monika Renion 
Dyrektor Działu Personalnego

Rozwój pracowników
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Od maja 2015 do lutego 2016 trwała 
w Orange Polska ogólnofirmowa gra 
„Miasto Orange”. Do wirtualnej po-
dróży po mieście zaproszono wszyst-
kich pracowników i  współpracowni-
ków (24 tys. osób), aby mogli poznać 
założenia nowej strategii Orange za-
równo z perspektywy całej firmy, jak 
i  z  punktu widzenia poszczególnych 
zespołów. Każdy z etapów gry (rund) 
poświęcony był jednemu z  pięciu fi-
larów nowej strategii, a otwierała go 
wypowiedź członka zarządu patro-
nującego danemu obszarowi. Rundy 
składały się z  różnorodnych zadań 
on-line takich jak: quizy, rebusy, ukła-
danki, symulacje rozmów i  wyzwań 
realizowanych w  rzeczywistości (np. 
nakręcenie filmu, przygotowanie 
ulotki, opisanie pomysłu). W aplikacji 
gry uczestnicy pozyskiwali ważne in-
formacje i poznawali narzędzia, które 
następnie wykorzystywali w praktycz-
nym działaniu. Jednym z celów przed-
sięwzięcia był rozwój współpracy 
i  integracja, dlatego uczestnicy grali 
w  takich zespołach, w  jakich pracu-
ją na co dzień. Ważnym elementem 
zachęcającym do gry było przygoto-
wanie profili indywidualnych i  profili 
zespołów – nicki i awatary pozwalały 

przedstawić się innym mieszkańcom 
Miasta Orange w  nietypowy, często 
humorystyczny sposób. Bardzo do-
brze sprawdziły się też inne mechani-
zmy gamifikacyjne – lajki, punkty, ran-
kingi oraz wirtualne i realne nagrody. 
Ważnym elementem budującym 
społeczność graczy była komunikacja 
w  samej grze – czat i  system powia-
domień. Aplikację – mechanizmy za-
dań i  wizualizację przygotowaliśmy 
we współpracy z dostawcą. W grę za-
angażowało się ponad 18 tys. graczy 
w  2100 zespołach. Odbyło się m.in. 
ponad 1600 spotkań wokół strategii, 
powstało 775 filmów o ofercie Oran-
ge, 850 zobowiązań zespołów w kon-
tekście nowej strategii, ponad 340 po-
mysłów nowych usług. Otrzymaliśmy 
również wiele pozytywnych informa-
cji zwrotnych i deklaracji chęci dalsze-
go udziału. Gracze docenili pomysł, 
angażującą formułę oraz możliwość 
doświadczenia, jak strategia przekła-
da się na różne obszary firmy.

Orange Polska 

BRANŻA 
telekomunikacja

LICZBA PRACOWNIKÓW 
16 271 

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

OBSZAR 
komunikacja strategii

CEL PROJEKTU 
komunikacja strategii do pracowni-

ków na wszystkich poziomach zarzą-
dzania, rozwój współpracy w zespo-
łach i pomiędzy nimi oraz integracja

Jacek Kowalski 
Członek Zarządu ds. Zasobów  

Ludzkich Orange Polska

Orange Polska jest wiodącym 
dostawcą usług telekomuni-
kacyjnych w  Polsce. Działa we 
wszystkich segmentach rynku 
telekomunikacyjnego: telefonii 
komórkowej, telefonii stacjonar-
nej, szerokopasmowego dostępu 
do Internetu oraz usług telewi-
zyjnych. Orange Polska to prze-
strzeń dla wiecznie ciekawych, 
którzy potrafią dzielić swoją pasję 
z zaangażowaniem w pracy. W na-
szych pracownikach cenimy to, że 
realizują się na wielu polach – jako 
podróżnicy, odkrywcy, ludzie, roz-
wijający swoje różnorakie talenty. 
Jest to dla nas tak samo ważne jak 
ich wiedza i  umiejętność patrze-
nia na zadania z więcej niż jednej 
perspektywy. Orange Polska to 20 
różnych obszarów działania np.: 
technika, sieć, badania i  rozwój 
i  inne. Dla pracowników oznacza 
to dostęp do ponad 320 specja-
lizacji w  ramach jednej firmy. Je-
steśmy częścią międzynarodowej 
Grupy Orange – jednej z najwięk-
szych globalnych firm telekomu-
nikacyjnych, lidera branży teleko-
munikacyjnej i IT. 

Rozwój pracowników
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PGNiG TERMIKA współpracuje ze śro-
dowiskiem akademickim, angażując 
się w  działania na uczelniach i  pro-
wadząc wiele projektów skierowa-
nych do studentów. Współpracujemy 
głównie 

z uczelniami warszawskimi (Politech-
nika Warszawska, Wojskowa Akade-
mia Techniczna, Szkoła Główna Go-
spodarstwa Wiejskiego) ze studenta-
mi takich kierunków jak: Energetyka, 
Elektryka, Elektroenergetyka, Mecha-
nika i  Budowa Maszyn, Automatyka, 
Ochrona Środowiska. Głównymi za-
łożeniami prowadzonych przez nas 
działań są: edukacja przyszłych inży-
nierów poprzez m.in. zapoznawanie 
studentów z rozwiązaniami technicz-
nymi w nowoczesnej elektrociepłow-
ni i  warunkami pracy w  zakładach 
produkcyjnych, a także pomoc w po-
dejmowaniu świadomych wyborów 
na temat ścieżki kształcenia i kariery 
zawodowej; pozyskanie przyszłej ka-
dry inżynierskiej; dzielenie się przez 
naszych pracowników posiadaną wie-
dzą i  doświadczeniem; promowanie 
dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną. 
W 2014 roku postanowiliśmy wszyst-
kie nasze aktywności skierowane do 

studentów połączyć w jeden program 
pozwalający na nawiązywanie i utrzy-
mywanie relacji ze środowiskiem 
akademickim. Program „TERMIKA 
dla Energetyka” to działania wspie-
rające studentów w  zdobywaniu 
wiedzy, umiejętności i  doświadczeń 
w  branży energetycznej. Organizuje-
my praktyki i staże, warsztaty Akade-
mia TERMIKI, program Energetyczni 
Ambasadorzy, zwiedzanie zakładów, 
akcje wizerunkowe. Bierzemy udział 
w  konferencjach i  konkursach dla 
studentów. Współpracujemy z uczel-
niami, biurami karier, organizacjami 
studenckimi i  kołami naukowymi. 
W efekcie wspomnianych działań na-
stąpił m.in. wzrost liczby zgłoszeń na 
praktyki o ¼, poprawiła się znajomość 
firmy i  warunków pracy weryfikowa-
na w trakcie rekrutacji. Poszerzyliśmy 
również grono zaangażowanych pra-
cowników w  aktywności programu 
TERMIKA dla Energetyka. 

W 2015 i 2016 r. otrzymaliśmy także 
tytuł „Pracodawca dla Inżyniera”.

PGNiG TERMIKA SA

BRANŻA 
produkcja

LICZBA PRACOWNIKÓW 
1073

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
ogólnopolski

PGNiG TERMIKA SA jest najwięk-
szym w Unii Europejskiej wytwór-
cą ciepła i energii elektrycznej 
w skojarzeniu. Pięć zakładów TER-
MIKI – Siekierki, Żerań, Kawęczyn, 
Wola i Pruszków – wytwarza 11% 
produkowanego w  Polsce ciepła 
i  zapewnia pokrycie do 65% za-
potrzebowania stolicy w  energię 
elektryczną. W  kwietniu 2016 r. 
PGNiG TERMIKA rozszerzyła za-
kres działalności o  6 zakładów 
cieplnych PEC Jastrzębie w  woje-
wództwie śląskim. W  działalności 
biznesowej Spółka przykłada dużą 
wagę do utrzymania wysokich 
standardów etycznych, kieruje 
się zasadami odpowiedzialności 
społecznej i  troską o środowisko. 
Swoją wartość i przewagę konku-
rencyjną buduje kierując się do-
brem klientów i pracowników.

OBSZAR 
employer branding

CEL PROJEKTU 
wspieranie studentów  
w zdobywaniu wiedzy,  

umiejętności i doświadczeń  
w branży energetycznej  

oraz na rynku pracy

Magdalena  
Wyrzykowska - Glezner 
Dyrektor Departamentu Personalnego

Employer branding
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Od 2013 r. do 2015 roku prowadzi-
liśmy projekt - wdrożenie i  rozwój 
kadry trenerów wewnętrznych w Po-
czcie Polskiej S.A. Naszymi celami 
było zredukowanie kosztów związa-
nych z  rozwojem pracowników, po-
przez zdiagnozowanie i zaangażowa-
nie pracowników o  wysokim poten-
cjale w  ramach organizacji, wzrost 
kompetencji pracowników wewnątrz 
organizacji, dostarczenie praktycznej 
wiedzy i  umiejętności specyficznych 
dla organizacji. Nie bez znaczenia jest 
też wymiana doświadczeń między 
pracownikami Poczty Polskiej. Funk-
cja trenera jest dodatkowa, wykony-
wana poza pełnionymi obowiązkami 
służbowymi. Trenerzy wewnętrzni na 
co dzień pracują w biznesie - w sprze-
daży, w obszarze HR i obszarze zarzą-
dzania procesowego. Podczas szko-
leń i warsztatów dzielą się swoją wie-
dzą oraz doświadczeniem, wymienia-
ją najlepszymi praktykami. Zadania 
trenerskie nie powinny przekroczyć 
20% czasu pracy w  skali kwartału, 
co daje 12 dni szkoleniowych. Tre-
nerzy są dodatkowo wynagradzani 
za realizowane zadania. W rekrutacji 
w 2013 r. wyłoniono kadrę trenerów 
wewnętrznych, która liczyła ok. 400 

osób. Cała ta grupa została zaproszo-
na na warsztat trenerski. Realizowa-
ne są kolejne procesy rekrutacji we-
wnętrznych. Dziś to już 500 osób. Po 
około dwóch latach działania kadry 
trenerów wewnętrznych wskaźnik 
szkoleń realizowanych w  organizacji 
wewnętrznie do szkoleń zewnętrz-
nych to 60% / 40%. Nadal pracujemy 
nad rozwojem tej roli w  organizacji. 
W  2015 roku wdrożono ścieżkę roz-
woju specjalistycznego dla trenerów 
wewnętrznych. W  2015 roku została 
opracowana ścieżka rozwoju trene-
rów wewnętrznych. Ścieżka przewidu-
je 4 poziomową strukturę: trener in-
struktor, trener junior, trener senior, 
master trener. W  sumie do czerwca 
2015 roku trenerzy wewnętrzni zre-
alizowali 670 dni szkoleniowych.

Poczta Polska SA 

BRANŻA 
logistyka

LICZBA PRACOWNIKÓW 
78 598

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
ogólnopolski

OBSZAR 
rozwój pracowników

CEL PROJEKTU 
redukcja kosztów związanych  

z rozwojem pracowników, wzrost 
kompetencji pracowników, szczegól-
nie w zakresie wiedzy i umiejętności 

specyficznych dla organizacji

Poczta Polska to firma o  456-let-
niej tradycji, największy opera-
tor na rodzimym rynku (ponad 
7500 placówek, filii i  agencji 
pocztowych, świadczących usługi 
klientom indywidualnym i  bizne-
sowym). Firma koncentruje się 
na wzmacnianiu najbardziej per-
spektywicznych obszarów dzia-
łalności – paczek, usług finanso-
wo-ubezpieczeniowych i  logistyki, 
jednocześnie rozbudowując ofer-
tę usług cyfrowych. Poczta Polska 
jest świadoma odpowiedzialno-
ści, jaka ciąży na niej jako jednym 
z  największych krajowych praco-
dawców i  dlatego prowadzi dzia-
łania CSR i nieustannie się rozwija 
oraz zwiększa efektywność całej 
grupy kapitałowej. 

Rozwój pracowników
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W  2013 roku objęliśmy patronatem 
kierunek mechatroniczny w  Zespole 
Szkół Transportowo - Komunikacyj-
nych w  Lublinie. Nasza firma dążyła 
do współpracy ze szkołami już od 
dłuższego czasu. Niestety szkoły nie 
były wcześniej przygotowane na takie 
rozwiązania. Głównym powodem, dla 
którego rozpoczęliśmy współpracę 
z  ZSTK, jest konieczność pozyskiwa-
nia nowych pracowników do naszej 
organizacji. Rozpoczęliśmy od przy-
gotowania nauczycieli. Zapoznaliśmy 
ich ze specyfiką działalności naszej 
firmy. Wysłaliśmy ich na 2-tygodnio-
we staże do Niemiec, gdzie mogli 
dokładnie poznać, czym się zajmuje-
my. Następnie na staże pod opieką 
nauczycieli pojechali uczniowie. Sta-
że są płatne. Zapewniamy uczniom 
przejazdy na projekty, zakwaterowa-
nie, ciepły posiłek. Są traktowani na 
równi z naszymi pracownikami. Staże 
organizowane są co roku. W tym roku 
wyjedzie na nasze projekty 12 osób. 
Oprócz staży prowadzimy w  ZSTK 
zajęcia z  zasad BHP. Są one prowa-
dzone przez naszego pracownika 
BHP. Uczniowie mogą uczyć się także 
języka angielskiego dzięki konwersa-
cjom z native speakerem. Dodatkowo 

organizujemy dla uczniów wyciecz-
ki do zakładów, gdzie mogą poznać 
specyfikę pracy innych firm np. do 
fabryki samochodów w  Dusseldor-
fie. Wycieczki zawsze połączone są 
z  ciekawym programem turystycz-
nym. Podobnie jak wyjazdy na pro-
jekty - w czasie wolnym organizujemy 
uczniom wycieczki pozwalające po-
znać kraj, w którym prowadzimy pro-
jekt. Uczniowie i nauczyciele angażu-
ją się także w działania wolontariatu 
pracowniczego, poznając kulturę i kli-
mat organizacji. Projekt trwa. Wiemy, 
że efekty będą dostrzegalne za 2, 3 
lata, kiedy uczniowie skończą szko-
łę i  będą zastanawiać się nad swoją 
drogą zawodową. Do chwili obecnej 
zatrudniliśmy 2 absolwentów ZSTK, 
którzy są świadomymi i dobrymi pra-
cownikami. 

POL-INOWEX  
Sp. z o.o S.K.A

BRANŻA 
usługi

LICZBA PRACOWNIKÓW 
201

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

POL-INOWEX jest firmą oferująca 
specjalistyczne usługi demonta-
żu, montażu i  relokacji urządzeń 
przemysłowych w  Europie. Fir-
ma rozpoczęła swoją działalność 
w  1991 roku. Atrakcyjna oferta 
cenowa, krótki czas realizacji pro-
jektów, dobre zaplecze techniczne 
i  fachowa załoga to atuty, które 
implikują sukces tej organizacji. 
W najbliższych latach firma planu-
je poszerzyć swój rynek docelowy 
o  kraje całego świata. POL-INO-
WEX prowadzi swoją działalność 
w  oparciu o  system zarządzania 
jakością ISO 9001, system bezpie-
czeństwa i  higieny pracy OHSAS 
18001 oraz system zarządzania 
ochroną środowiska ISO 14001.

OBSZAR 
employer branding, rekrutacja,  

CSR, rozwój, szkolenia 

CEL PROJEKTU 
pozyskanie potencjalnych pracowni-

ków do pracy w POL-INOWEX, wzmoc-
nienie kompetencji przydatnych na 

rynku pracy u uczniów, zbudowanie 
wizerunku atrakcyjnego pracodawcy

Agnieszka  
Jakubczyk-Latała 

HR Manager

Employer branding, rekrutacja, 
CSR, rozwój, szkolenia 
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Przygotowania do badania obejmo-
wały ustalenie szczegółowego bu-
dżetu przeznaczonego na ocenę 360 
stopni, ustalenie harmonogramu 
oceny, uzgodnienie listy ocenianych 
zachowań i  skali ocen, opracowanie 
arkusza badawczego oraz zebranie li-
sty ocenianych osób i respondentów 
zaproszonych do badania. Projekt 
rozpoczęliśmy w kwietniu 2015 roku 
działaniami komunikacyjnymi (opu-
blikowanie filmu informacyjnego). 
W  badaniu 360 stopni uczestniczy-
ło 53 menedżerów (100%). Badanie 
odbywało się on-line. Wyniki zapre-
zentowaliśmy w  formie zespołowej, 
natomiast chętni uczestnicy mogli 
skorzystać z  feedbacku telefonicz-
nego. Projektowi towarzyszyła tele-
foniczna linia informacyjna hot-line 
oraz informacje w newsletterze. Dzię-
ki badaniu 360 stopni menedżerowie 
uzyskali wielowymiarową informację 
na temat tego, jak postrzegane są 
ich umiejętności przywódcze. Spły-
nęło 1111 ankiet od respondentów, 
ocenionych zostało 53 menadżerów 
w firmie. Wdrożenie oceny 360 stop-
ni w tak złożonej organizacji, jaką jest 
PGNiG SA wiązało się z  szeregiem 
ryzyk. Poprzez odpowiednie zapla-

nowanie projektu, jego komunikację 
oraz konsultacje z  interesariuszami 
udało się wdrożyć badanie bez wy-
stąpienia większych oporów w  orga-
nizacji. Kolejnym krokiem, będącym 
naturalnym wynikiem projektu, było 
wykorzystanie sporządzonych rapor-
tów po badaniu do opracowania dla 
uczestników indywidualnych planów 
rozwojowych i  przeprowadzanie ko-
lejnych etapów oceny. 

Polskie  
Górnictwo Naftowe  
i Gazownictwo SA

BRANŻA 
paliwowo-energetyczna

LICZBA PRACOWNIKÓW 
4967

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

OBSZAR 
system ocen 

CEL PROJEKTU 
wdrożenie oceny 360 stopni - identyfi-
kacja potencjału, postaw i kompetencji 

wyższej kadry menedżerskiej w kon-
tekście zarządzania ludźmi w realizacji 

projektów strategicznych GK PGNiG

Anna Chylińska 
Dyrektor Departamentu Kadr

Polskie Górnictwo Naftowe i  Ga-
zownictwo SA jest spółką giełdową 
obecną w  indeksie największych 
polskich firm (WIG 20), zajmującą 
się poszukiwaniami i wydobyciem 
gazu ziemnego oraz ropy nafto-
wej, a  także, poprzez kluczowe 
spółki, importem, magazynowa-
niem, sprzedażą i dystrybucją pa-
liw gazowych i płynnych oraz pro-
dukcją ciepła i  energii elektrycz-
nej. Ponadto w  Grupie Kapitało-
wej PGNiG znajdują się podmioty 
świadczące specjalistyczne usługi 
geofizyczne i  wiertniczo - serwi-
sowe, wysoko cenione na rynkach 
międzynarodowych.

System ocen 
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Program WEX (Work Experience) jest 
realizowany w  PwC od 2010 roku. 
Jest to jedyny taki program płatnych 
praktyk dla studentów pierwszych 
lat spośród firm z  branży konsultin-
gowej. WEX ma charakter rotacyjny, 
co umożliwia studentom zdobycie 
pierwszego cennego doświadczenia 
zawodowego oraz poznanie specy-
fiki pracy w  konsultingu w  ramach 
dwóch zespołów. Do roku akademic-
kiego 2013/14, każdy z praktykantów 
odbywał miesięczne praktyki w PwC. 
W odpowiedzi na duże zainteresowa-
nie programem ze strony studentów, 
jak i Managerów PwC, którzy zgłaszali 
chęć przyjęcia praktykantów pierw-
szych lat studiów do swoich zespołów 
zadecydowaliśmy w  roku akademic-
kim 2014/15 zmienić jego kluczowe 
założenie – wydłużyć czas trwania 
praktyk do 2 miesięcy i  zwiększyć 
ofertę lokalizacji oferowanych prak-
tyk o biura regionalne PwC. Inspiracją 
do rozszerzenia Programu WEX był 
raport PwC „(Nie)świadome wybory 
zawodowe”, który potwierdzał po-
trzebę i  chęć zdobywania doświad-
czeń zawodowych wśród najmłod-
szych studentów, a nawet licealistów. 
Świadomi faktu, że Program WEX jest 

jedyną taką ofertą skierowaną do 
najmłodszych na rynku pracy zwięk-
szyliśmy ilość zespołów, w  którym 
możliwe będzie odbycie praktyki oraz 
wydłużyliśmy ich trwanie do 2 mie-
sięcy. W efekcie zorganizowaliśmy 18 
płatnych, dwumiesięcznych praktyk 
w 7 biurach regionalnych PwC (War-
szawa, Kraków, Katowice, Wrocław, 
Łódź, Poznań, Gdańsk), w  które za-
angażowało się 14 zespołów PwC 
w  całej Polsce. Efektem zmian w  za-
łożeniach Programu WEX jest fakt, że 
po dwóch miesiącach w  PwC wielu 
praktykantów WEX kontynuuje swoją 
karierę zawodową w kolejnych latach. 
Ponadto są oni najlepszymi, bo wia-
rygodnymi Ambasadorami PwC na 
swojej uczelni.

PwC Polska

BRANŻA 
audyt / doradztwo prawno-podat-

kowe / doradztwo biznesowe

LICZBA PRACOWNIKÓW 
około 2500

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

PwC świadczy usługi z  zakresu 
audytu, doradztwa prawnego, 
doradztwa podatkowego i  do-
radztwa biznesowego. Firma PwC 
jest obecna w  158 krajach. Biura 
PwC w  Polsce są zlokalizowane 
w  ośmiu miastach: Gdańsku, Ka-
towicach, Krakowie, Łodzi, Po-
znaniu, Rzeszowie, Wrocławiu 
i Warszawie. PwC świadczy usługi 
dla firm ze wszystkich sektorów 
gospodarki, zarówno ogromnych 
koncernów, jak i  przedsiębiorstw 
lokalnych.PwC to czwarta naj-
silniejsza marka świata według 
badania Brand Finance, a  jed-
nocześnie zwycięzca w  3 rankin-
gach Warsaw Busiuness Journal: 
doradztwa biznesowego, podat-
kowego oraz usług audytowo- 
księgowych. Jesteśmy w czołówce 
w badaniu „Najbardziej pożądany 
pracodawca” prowadzonym przez 
Antal International pod patrona-
tem Business Centre Club. Inspi-
rujemy i  dzielimy się wiedzą. Tak 
jak dbamy o swój Employer Bran-
ding, zadbamy o  Twój Employee 
Branding. U nas można uczyć się 
biznesu od najlepszych. 

OBSZAR 
employer branding  

zewnętrzny

CEL PROJEKTU 
Odświeżenie formuły merytoryczne-

go programu płatnych praktyk  
dla studentów najmłodszych lat,  

która będzie idealną okazją  
do poznania specyfiki pracy  

w branży konsultingowej

Ewa Zmysłowska 
Human Capital Leader

Employer branding zewnętrzny
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W  2014 roku uruchomiliśmy projekt 
„Menedżer 2.0” – program rozwo-
jowy z  wykorzystaniem grywalizacji. 
Poszukiwanie innowacyjnego pomy-
słu na naukę ma swoje źródło w dy-
namicznym rozwoju metod edukacji 
z wykorzystaniem multimediów oraz 
wielkości organizacji. 

Grupa menedżerów w  PZU liczy po-
nad 1500 osób w całym kraju. Głów-
nym celem projektu było wsparcie 
szkoleń stacjonarnych dodatkową 
metoda uczenia się w  ramach blen-
ded learningu oraz wyrobienie w ka-
drze zarządzającej firmą nawyku sa-
mokształcenia. Chcąc połączyć przy-
jemne z  pożytecznym, dużo uwagi 
poświęciliśmy analizie sposobu poda-
wania treści, aby była ona maksymal-
nie atrakcyjna. Śledząc trendy w  tej 
dziedzinie postanowiliśmy, że będą 
przeważały krótkie materiały multi-
medialne, filmy, wizualizacje, infogra-
fiki, quizy, testy, gry symulacyjne. Tre-
ści dostępne na platformie promują 
model wszechstronnego przywódz-
twa, nacechowanego szacunkiem do 
pracowników, zgodnie z  naszą klu-
czową wartością organizacyjną, jaką 
jest „Fairness” (bycie fair).

W  celu budowania zaangażowania 
użytkowników wykorzystaliśmy me-
chanizmy z  gier, jasną ścieżkę przej-
ścia przez moduły, pasek postępu 
i  rankingi graczy. Za wykonanie za-
dań uczestnicy otrzymują wirtualne 
trofea oraz walutę – inspirony, które 
można wymieniać na nagrody (m.in. 
książki lub dofinansowanie działań 
charytatywnych PZU). W  lutym 2016 
roku z  platformy „Menedżer 2.0” 
korzystało już ponad 1000 osób, co 
stanowi 85% grupy docelowej. Udział 
w projekcie jest całkowicie dobrowol-
ne i  promowany jest za pośrednic-
twem komunikacji wewnętrznej oraz 
podczas szkoleń stacjonarnych. Na 
platformie dostępnych jest 45 zadań, 
a  każdy uczestnik wykonał średnio 
niemal 10 z nich, spędzając na anali-
zie dostępnych treści około godziny. 
W sumie menedżerowie PZU zdobyli 
w ten sposób ponad 150 tys. inspiro-
nów. 

PZU

BRANŻA 
ubezpieczenia

LICZBA PRACOWNIKÓW 
10 896

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

OBSZAR 
rozwój przywództwa 

CEL PROJEKTU 
zastosowanie grywalizacji  

w rozwoju przywództwa

Olga Zarachowicz 
Dyrektor Zarządzający ds. HR

Grupa PZU jest największą i  najbar-
dziej rentowną firmą ubezpiecze-
niową w  Polsce i  Europie Środko-
wo-Wschodniej. Działa również na 
Ukrainie, Litwie, Łotwie i  w  Estonii. 
Poza ubezpieczeniami, filarami dzia-
łalności biznesowej grupy kapitałowej 
są inwestycje oraz zdrowie. W  2015 
roku grupa PZU osiągnęła ponad 2,3 
mld zł zysku. Firma spełnia najwyższe 
standardy odpowiedzialnego i  zrów-
noważonego zarządzania, co potwier-
dza jej obecność w składzie RESPECT 
Index – indeksu spółek odpowiedzial-
nych społecznie na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych. 
Jest też cenionym pracodawcą, co 
potwierdzają m.in. miejsca w TOP10 
rankingów Pracodawca Roku oraz 
Idealny Pracodawca, a  także certyfi-
kat Top Employers, który symbolizuje 
nie tylko standard środowiska pracy, 
ale również przywiązanie do kwestii 
budowania zaangażowania i stwarza-
nia możliwości rozwoju zawodowego 
pracownikom PZU. Firma przeszła też 
pozytywnie prestiżowe procesy akre-
dytacji ACCA oraz Polskiego Stowarzy-
szenia Zarządzania Kadrami (Praktyki 
i Staże Wysokiej Jakości & HR Najwyż-
szej Jakości).

Rozwój przywództwa
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„Siła różnorodności” to realizowany 
w  2015 roku projekt, który miał na 
celu wdrożenie polityki zarządzania 
różnorodnością w  Grupie Scanmed. 
Oryginalne podejście do zarządzania 
różnorodnością (ang. diversity) pole-
gało na nieszablonowym pojmowa-
niu różnic. Zarządzanie różnorodno-
ścią zdefiniowaliśmy jako dostrzega-
nie pewnych różnic, które występują 
pomiędzy pracownikami i jako budo-
wanie polityki, która się do niej odno-
si. Wyróżnilismy trzy poziomy różno-
rodności. Pierwsza związana: z tożsa-
mością pierwotną (np. narodowość, 
wiek, niepełnosprawność); druga, 
z tożsamością wtórną (wykształcenie, 
miejsce zamieszkania, stan rodziny 
itd.) i  trzecia, z  tożsamością organi-
zacyjną (staż pracy, stanowisko, sek-
tor, w którym się działa). W Scanmed 
zwracamy szczególną uwagę na róż-
nice w  zakresie doświadczenia za-
wodowego oraz indywidualne cechy 
i  potencjał pracowników. Zarządza-
nie różnorodnością jest więc jednym 
z  programów integrujących kulturę 
organizacyjną Grupy wokół wartości 
i  etyki. W  ramach projektu „Siła róż-
norodności” pokazywaliśmy pracow-
nikom, jak odnaleźć się w  różnorod-

nych zespołach i jak budować w nich 
relacje. Natomiast kierownicy uczyli 
się, jak zarządzać zespołami złożo-
nymi i  różnorodnymi. W szkoleniach 
uczestniczyły poszczególne zespoły, 
czyli osoby, które na co dzień ze sobą 
współpracują w  jednym obszarze. 
Uczyli się, jak osoby o różnych prefe-
rencjach i różnym sposobie realizacji 
zadań, mogą wspólnie spojrzeć na 
kwestię rozwiązywania problemów. 
W roku 2015 r. w szkoleniach wzięło 
udział blisko 200 osób. Cel tworzenia 
atmosfery i  kultury organizacyjnej, 
która zapewnia szacunek dla różno-
rodności, został osiągnięty dzięki za-
angażowaniu wszystkich uczestników 
projektu.

Scanmed S.A.

BRANŻA 
medyczna

LICZBA PRACOWNIKÓW 
3 000

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
ogólnopolski

Scanmed udziela ponad 1 mln 
świadczeń medycznych w  ciągu 
roku – od konsultacji lekarskich, 
poprzez diagnostykę, badania 
analityczne, transporty medycz-
ne i wizyty domowe, aż po lecze-
nie szpitalne, ze szczególnym 
uwzględnieniem świadczeń ra-
tujących życie. Scanmed działa 
w  największych miastach w  Pol-
sce, oferując usługi w  ramach 36 
wielospecjalistycznych ośrodków, 
a także sieci ponad 850 placówek 
partnerskich. Grupa zatrudnia bli-
sko 2,5 tys. specjalistów. Scanmed 
jest partnerem kampanii społecz-
nej „nie [przy]dzwoń za kierowni-
cą/bez komórki” oraz organizato-
rem kampanii „Internet nie leczy”.

OBSZAR 
zarządzanie różnorodnością

CEL PROJEKTU 
zarządzanie różnorodnością,  

budowanie kultury współpracy

Joanna Wcześniak 
Dyrektor Działu HR

Zarządzanie różnorodnością
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Realizację projektu zapoczątkowa-
liśmy spotkaniem kierowników od-
działów, które miało miejsce we wrze-
śniu 2014 roku. Celem spotkania było 
m.in. określenie cech dobrej rekruta-
cji i  pułapek rekrutacyjnych, a  także 
oszacowanie kosztów rekrutacji. Spo-
tkanie uświadomiło nam nasze sła-
be i  mocne strony jako rekruterów. 
Wspólnie z firmą zewnętrzną opraco-
waliśmy etapy procesu rekrutacyjne-
go i  zorganizowaliśmy szkolenie po-
łączone z warsztatami. Pierwszy etap 
rekrutacji oparliśmy na teście kom-
petencyjnym, który podzieliliśmy na 
pięć strategicznych dla nas obszarów. 
Kolejny etap procesu rekrutacyjne-
go został ukierunkowany na pozna-
nie zdolności manualnych i  wiedzy 
praktycznej. Trzeci etap to właściwa 
rozmowa rekrutacyjna, oparta na 
metodach selekcji ukierunkowanej. 
Wyposażyliśmy rekruterów w  nie-
zbędne narzędzia, zebrane w  jedną 
teczkę pod nazwą „Pakiet Rekrutera”. 
Zaplanowaliśmy działania wdroże-
niowe, które objęły I  kwartał 2015 r. 
W  odpowiedzi na sygnały z  naszych 
oddziałów uzupełniliśmy nasz projekt 
o  ustandaryzowanie wstępnej roz-
mowy telefonicznej, która ma na celu 

zaproszenie kandydata na spotkanie 
rekrutacyjne. Obecnie we wszystkich 
naszych oddziałach rekrutacje odby-
wają się według wspólnie wypraco-
wanego szablonu. Centrala Spółki ma 
wiedzę o  efektywności procesów re-
krutacyjnych, dzięki raportom zbiera-
nym ze wszystkich oddziałów. Wpro-
wadzone dzięki projektowi zmiany, 
pozwalają na pozyskanie najlepszych 
kandydatów do pracy z  rynku ze-
wnętrznego a  także na budowanie 
pozytywnego wizerunku Spółki jako 
pracodawcy.

Seito Polska Sp. z o.o.

BRANŻA 
usługi oustsourcingowe

LICZBA PRACOWNIKÓW 
773

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
firma o zasięgu ogólnopolskim

OBSZAR 
rekrutacja 

CEL PROJEKTU 
wprowadzenie standardu  

rekrutacji i budowanie wizerunku  
dobrego pracodawcy

Maja Pawłowska 
Dyrektor HR

Seito Polska to dostawca usług out-
sourcingu transportu wewnętrznego 
oraz procesów produkcji. Firmę wy-
różnia kultura organizacyjna, której fi-
larami są jakość oraz bezpieczeństwo. 
Dzięki niej oraz stosowanym narzę-
dziom Lean Management, możliwe 
jest świadczenie usług na najwyższym 
poziomie. Seito jest autorem opro-
gramowania wykorzystywanego do 
oceny pracowniczej, analizy procesów 
oraz w komunikacji pomiędzy oddzia-
łami firmy. Metody pracy stosowane 
w firmie gwarantują optymalizację pra-
cy pod względem wykorzystywanych 
zasobów. Dzięki stosowanemu podej-
ściu polegającemu na regularnej oce-
nie oraz doskonaleniu realizowanych 
procesów, Seito nieustannie poprawia 
jakość świadczonych usług i przejmu-
je całkowitą odpowiedzialność za ich 
prawidłowe wykonanie. Seito Polska 
posiada kilkanaście oddziałów zlokali-
zowanych na terenie całego kraju. Po-
nadto korzysta z licznych punktów ser-
wisowych zapewniających stały dostęp 
do sprzętu technicznego oraz maszyn 
wykorzystywanych w  obsługiwanych 
procesach. Wśród klientów firmy znaj-
dują się największe światowe marki 
reprezentujące różne branże.

Rekrutacja
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Od kilku lat pierwszym kwartale każ-
dego roku rozpoczynamy kolejną 
edycję procesu mentoringowego. 
W  Siemens mentoring, to „proces, 
w  którym jedna osoba (mentor) to-
warzyszy i  wspiera rozwój drugiej 
osoby (mentee) poza normalną rela-
cją przełożony-podwładny”. Program 
kierowany jest do menedżerów wyż-
szego i  średniego szczebla oraz do 
samodzielnych ekspertów w  danej 
dziedzinie. Mentorem może zostać 
osoba, która została rekomendowa-
na przez innego mentora. Powinna to 
być osoba o odpowiednio długim sta-
żu w roli menedżerskiej, ciesząca się 
autorytetem w organizacji oraz wyka-
zująca się wysoką skutecznością biz-
nesową w  ramach swojego obszaru 
wpływu, która jednocześnie potwier-
dziła swoje kompetencje mentorskie 
zdając egzamin i  otrzymując certyfi-
kat ukończenia rocznego szkolenia 
w  Akademii Mentoringu. Mentee 
może zostać menedżer lub ekspert 
wykazujący potrzebę i gotowość roz-
woju zawodowego i osobistego a tak-
że przygotowujący się do: awansu, 
przyjęcia odpowiedzialności za waż-
ne i strategiczne obszary w organiza-
cji. Przewiduje się, że proces mento-

ringowy będzie składał się od 10 do 
12 sesji, trwających około 90 minut. 
Zarówno mentor jak i mentee mogą 
zdecydować o  zakończeniu współ-
pracy po 1 lub 2 sesjach, kiedy dojdą 
do wniosku, że taka współpraca nie 
będzie skuteczna i/lub uczestnicy nie 
zostali optymalnie dopasowani. Dział 
HR odpowiada wówczas za zapewnie-
nie mentee nowego mentora. W 2011 
roku, kiedy rozpoczęliśmy proces 
mentoringu w organizacji mieliśmy 2 
certyfikowanych mentorów, w  2015 
roku było ich już 12. Z  roku na rok 
zauważamy coraz większe zainte-
resowanie pracowników procesem 
mentoringowym i  dołączeniem do 
programu w jednej z dwóch ról. Pro-
ces przynosi istotne korzyści zarów-
no organizacji, jak i  mentorom oraz 
mentee. Korzyścią dla firmy są: bar-
dziej efektywni, lojalni, zaangażowani 
i  zmotywowani uczestnicy procesu: 
mentorzy i mentee, większa satysfak-
cja z  wykonywanej pracy,dodatkowa 
wiedza o wynikach i potencjale men-
tee, okazja do wymiany doświadczeń, 
pomysłów, sposób radzenia sobie 
z niestandardowymi sytuacjami.

Siemens Sp. z o.o.

BRANŻA 
przemysł, energetyka,  

infrastruktura

LICZBA PRACOWNIKÓW 
970

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

Siemens działa w ponad 190 pań-
stwach na całym świecie. W  Pol-
sce reprezentuje go Siemens Sp. 
z  o.o., działająca od 1991 roku. 
Oferuje najbardziej zaawansowa-
ne technologie we wszystkich ob-
szarach swojej działalności, dzięki 
czemu przyczynia się znacząco do 
modernizacji polskiej gospodarki. 
Oferta Siemensa obejmuje wszel-
kie rozwiązania i produkty związa-
ne z efektywnym i oszczędzającym 
środowisko wytwarzaniem energii 
ze źródeł konwencjonalnych i od-
nawialnych oraz z przesyłem i roz-
działem energii, innowacyjne i wy-
dajne kompleksowe rozwiązania 
dla przemysłu w  dziedzinie auto-
matyzacji i  digitalizacji procesów 
produkcyjnych oraz technologie, 
systemy i  usługi dla infrastruktu-
ry miejskiej i  budynkowej. Uzu-
pełnieniem oferty Siemensa jest 
różnorodny sprzęt diagnostyczny 
i  terapeutyczny oraz systemy in-
formatyczne pozwalające placów-
kom służby zdrowia na bardziej 
efektywną pracę.

OBSZAR 
rozwój pracowników

CEL PROJEKTU 
celem projektu mentoringowego 

w organizacji jest wspieranie mene-
dżerów w ich rozwoju, budowaniu 

kultury organizacyjnej opartej na 
współpracy, transparentnej komuni-
kacji, dzieleniu się informacją zwrot-
ną i przyjmowaniu odpowiedzialno-

ści na swój własny rozwój

Wiesława  
Czarnecka-Stańczak 

Dyrektor Działu Zarządzania Personelem

Rozwój pracowników
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W  SITECH Sp. z  o.o. wdrażamy no-
woczesne technologie oraz systemy, 
które wspierają nasze procesy i przy-
czyniają się do realizacji celów Spółki. 
Jednym z  nich jest ”Matryca kompe-
tencji”. Służy ona do identyfikacji po-
tencjałów, które należy rozwijać, aby 
realizować z  sukcesem cele strate-
giczne organizacji. Istniejący w Spółce 
projekt „Akademia Siedzeń” wspoma-
ga rozwój wiedzy i  kompetencji eks-
pertów. To oni są multiplikatorami 
wiedzy w  organizacji. Nad opraco-
waniem koncepcji systemu „Matryca 
kompetencji” pracowała interdyscy-
plinarna grupa projektowa, która 
składała się z  przedstawicieli działu 
personalnego, obszarów fachowych 
oraz Partnerów Społecznych. Zespół 
opracował koncepcję innowacyjne-
go systemu „Matryca kompetencji” 
służącego do zarządzania kompe-
tencjami oraz wspierającego proce-
sy personalne i  biznesowe takie jak: 
rekrutacja i  selekcja pracowników, 
ocena pracownicza, badanie potrzeb 
rozwojowych, planowanie ścieżek 
kariery. „Matryca kompetencji” to 
nowoczesny system, który pozwala 
na skuteczną identyfikację oraz wy-
eliminowanie luk kompetencyjnych, 

a tym samym dbanie o ciągły rozwój 
oraz planowanie ścieżek karier pra-
cowników. System posiada również 
opcję tworzenia profili kompetencji 
w formie wykresów radarowych oraz 
automatycznie wskazuje luki kompe-
tencyjne. Ta wyjątkowa baza danych 
(ponad 200 profili) jest pomocna rów-
nież w procesie rekrutacji wewnętrz-
nej oraz w  podejmowaniu decyzji 
związanych z przemieszczaniem pra-
cowników w  organizacji. Z  Matrycy 
kompetencji mogą korzystać wszyscy 
pracownicy niezależnie od stanowi-
ska. Dostęp do systemu możliwy jest 
poprzez firmowy Intranet. W  2015 
roku dodatkowo wprowadzona zo-
stała nowa funkcja - możliwość do-
konywania samooceny kompetencji 
przez pracowników. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu ocena kompetencji jest 
wieloaspektowa. Ma to pozytywny 
wpływ na motywację i  zaangażowa-
nie pracowników. SITECH Sp. z  o.o. 
jako organizacja ucząca się stawia 
na ciągły rozwój kompetencji. Spój-
na i  klarowna wizja rozwoju firmy 
oraz wysokie kompetencje persone-
lu sprawiły, że SITECH Sp. z  o.o. stał 
się jednym z  najnowocześniejszych 
przedsiębiorstw w Polsce. 

SITECH Sp. z o. o.

BRANŻA 
motoryzacja

LICZBA PRACOWNIKÓW 
blisko 2000 

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

OBSZAR 
zarządzanie kompetencjami

CEL PROJEKTU 
wdrożenie nowoczesnego systemu 

zarządzania kompetencjami  
„Matryca kompetencji”

Edyta Zarecka 
Dyrektor Personalny

SITECH Sp. z o.o. jest renomowaną 
spółką należącą do koncernu Vol-
kswagen. Firma powstała w 1998 
roku w  Polkowicach na terenie 
Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej. W 2013 roku w Głogo-
wie miało miejsce uruchomienie 
drugiej fabryki SITECH Sp. z  o.o., 
a  w  2016 roku utworzony został 
Oddział SITECH Sp. z o.o. k. Wrze-
śni. SITECH Sp. z o.o. jest wyspe-
cjalizowaną organizacją eksperc-
ką, dlatego zatrudnia wyłącznie 
najlepszych fachowców w branży. 
Blisko 2000 pracowników produ-
kuje metalowe stelaże siedzisk 
samochodowych do wybranych 
modeli samochodów takich ma-
rek jak: VW, VW Samochody Użyt-
kowe, Audi, Skoda, Seat oraz Por-
sche. Szczególnie ważnym aspek-
tem dla firmy jest prawidłowa 
adaptacja i  rozwój kompetencji 
pracowników. Firma posiada no-
woczesne Centrum Kompetencji 
oraz Centrum Szkoleniowe, gdzie 
organizuje szkolenia i  treningi 
m.in. z  zakresu lean, ergonomii, 
5 S, koncepcji logistycznych oraz 
organizacji pracy. 

Zarządzanie kompetencjami
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Techland Satisfaction Index to ba-
danie zaprojektowane i  opracowa-
ne przez pracowników Działu HR. 
Badanie zostało zaprojektowane po 
to, żeby dać możliwość określenia 
aktualnego poziomu satysfakcji oraz 
identyfikację mocnych i słabych stron 
organizacji. Przeprowadzana co pół 
roku analiza będzie podstawą do mo-
nitorowania zmian w  nastojach pra-
cowników oraz da rzetelną podstawę 
Zarządowi, Menedżerom oraz Dzia-
łowi HR do podejmowania działań 
służących poprawie funkcjonowania 
firmy, wprowadzania zmian organi-
zacyjnych , wdrażania nowych narzę-
dzi i  procedur, czy też wyeliminowa-
na źródeł niezadowolenia. Pierwsza 
edycja badania odbyła się w  lipcu 
2015 roku. Ankieta obejmowała py-
tania związane z  oceną ogólnej oce-
ny satysfakcji z  pracy w  Techlandzie 
w  skali 10 stopniowej, oceną aspek-
tów pracy takich jak m.in. atmosfera 
w  pracy, warunki pracy, oferowane 
benefity, równowaga życie-praca, 
stabilność zatrudnienia, organizacja 
pracy, współpraca z zespołem, relacje 
z przełożonym czy możliwości rozwo-
ju, ocenianych na skali od „znacznie 
poniżej oczekiwań” do „znacznie po-

wyżej oczekiwań”. Dodatkowo zna-
lazły się w  ankiecie pytania otwarte, 
z  których odpowiedzi pozwoliły na 
jakościową analizę i  wyodrębnienie 
obszarów ocenianych najwyżej oraz 
pytanie o  to, co warto zmienić w or-
ganizacji. Uznałyśmy również, że cen-
na będzie odpowiedź na pytanie o to, 
czy pracownik poleciłby Techland 
jako miejsce pracy swoim bliskim 
i  znajomym. Badanie zostało prze-
prowadzone za pośrednictwem ano-
nimowej ankiety on-line. Liczba osób 
biorących udział w badaniu wyniosła 
124 osoby. Liczba ta stanowi ponad 
połowę osób zatrudnionych i  będzie 
jednym z  czynników monitorowa-
nych w kolejnych badaniach. Ogólna 
ocena satysfakcji wyniosła 7-8 w  10 
punktowej skali. Szczegółowa analiza 
rozkładu odpowiedzi w  zakresie po-
szczególnych aspektów pokazała, że 
najwyżej ocenianymi przez naszych 
pracowników aspektami pracy są at-
mosfera pracy, współpraca w zespo-
le, współpraca z  przełożonym oraz 
stabilność zatrudnienia.

Techland Sp. z o.o.

BRANŻA 
IT

LICZBA PRACOWNIKÓW 
219

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

Techland to największy polski 
deweloper gier komputerowych 
oraz ceniony producent profesjo-
nalnego oprogramowania użytko-
wego. Od momentu powstania, 
w 1991 roku, firma konsekwentnie 
umacnia swoją pozycję w branży, 
a z początkiem nowego tysiąclecia 
rozpoczęła podbój rynków mię-
dzynarodowych. Dziś Techland 
to nie tylko producent świetnych, 
zyskujących międzynarodowe 
uznanie gier, oprogramowania 
użytkowego i  rozrywkowego, ale 
także solidny wydawca i  duży 
dystrybutor. Codziennie staramy 
się urzeczywistniać naszą wizję 
- dostarczać światu najnowocze-
śniejszą, atrakcyjną elektroniczną 
rozrywkę.

OBSZAR 
badanie satysfakcji pracowników

CEL PROJEKTU 
celem wdrożenia narzędzia Techland 
Satisfaction Index jest badanie ogól-

nego poziomu satysfakcji oraz za-
dowolenia z różnych szczegółowych 

aspektów pracy w organizacji

Natalia Selinger 
HR Director 

Badanie satysfakcji pracowni-
ków
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W  październiku 2013 zatrudniono 
pierwszą, 29 osobową grupę pra-
cowników SSC Polska do obsługi pro-
cesów finansowo-księgowych z  TNT 
Włochy. Na koniec pierwszego kwar-
tału 2014 zespół SSC liczył już 126 
pracowników. Kolejne miesiące to 
niezwykle dynamiczny wzrost orga-
nizacji. Średnio, co kwartał zespół HR 
zatrudniał, wdrażał, szkolił i  obsługi-
wał ok. 66 nowych pracowników, przy 
czym zdarzały się kwartały, w których 
liczba nowozatrudnionych sięgała ok. 
100 osób. W  trakcie uruchamiania 
oraz trwania projektu dział HR za-
pewnił kierownictwu SSC wsparcie, 
m.in. w zakresie: sformułowania misji 
i  wizji organizacji oraz opracowania 
portfolio projektów strategicznych, 
zarządzania oraz monitorowania 
procesów HR, budowania pożądanej 
kultury organizacyjnej, budowania 
kultury przywódczej wśród kadry 
kierowniczej, badania poziomu za-
angażowania pracowników, a  wcze-
śniej przygotował kierownictwo do 
wypracowywania planów działań do-
skonalących, wprowadzania nowych 
rozwiązań mających na celu poprawę 
efektywności funkcjonowania SSC.

Zgodnie z przyjętym planem, w lipcu 
2015 r stan zatrudnienia w Centrum 
Usług Wspólnych osiągnął poziom 
386 pracowników. SSC obsługiwało 
wówczas 7 procesów finansowo-księ-
gowych dla 7 spółek TNT w  Europie 
(Beneluksie, Niemczech, Holandii, 
Włoszech, Wielkiej Brytanii i  Polsce). 
W II kwartale 2015 roku TNT Express 
w  Warszawie rozpoczęło proces re-
krutacji pracowników do obsługi 
wybranych procesów finansowych 
z  Danii, Finlandii, Szwecji i  Norwegii, 
Austrii i Szwajcarii. 

Centrum przyniosło oczekiwane 
przez grupę TNT rezultaty w zakresie 
optymalizacji procesów oraz obniże-
nia kosztów. Wysoką jakość standar-
dów HR przygotowanych, a następnie 
wdrożonych w Centrum Usług Wspól-
nych w Warszawie potwierdzili audy-
torzy międzynarodowej organizacji 
Investor In People. W lutym 2015 fir-
ma TNT Polska została po raz kolejny 
wyróżniona brytyjskim certyfikatem 
Investor in People. 

TNT Express Worldwide 
(Poland) Sp. z o.o.

BRANŻA 
logistyka

LICZBA PRACOWNIKÓW 
1050 

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

OBSZAR 
strategiczne i operacyjne wsparcie 

procesów biznesowych w nowoutwo-
rzonym Centrum Finansowych Usług 

Wspólnych TNT w Warszawie

CEL PROJEKTU 
implementacja i zapewnienie wyso-
kiej jakości standardów zarządzania 

zasobami ludzkimi w Centrum Fi-
nansowych Usług Wspólnych TNT 

w Warszawie

Izabela Jochym 
Dyrektor ds. Personalnych (Członek 

Zarządu)

TNT Express jest jedną z najwięk-
szych firm kurierskich świata. 
Każdego dnia transportuje milion 
przesyłek: dokumentów, paczek, 
frachtów. Firma zarządza lotniczą 
i  drogową siecią transportową 
w Europie, na Bliskim Wschodzie, 
w Afryce, w regionie Azji i Pacyfiku 
oraz w  obu Amerykach. W  2015 
roku TNT wypracowało 6,9 miliar-
da € przychodów. W  maju 2016 
roku TNT Express zostało przejęte 
przez firmę FedEx. Przejęcie ozna-
cza połączenie największej na 
świecie ekspresowej sieci lotniczej 
z niezrównaną drogową siecią po-
łączeń europejskich, co pozwoli na 
rozszerzenie obecnej oferty FedEx 
i zmieni kształt światowego trans-
portu oraz branży logistycznej.

Strategiczne i operacyjne wspar-
cie procesów biznesowych
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Kluczową kwestią w  dynamicznie 
rozwijającym się świecie technologii 
światłowodowych są kompetencje 
pracujących przy nich osób. W  obli-
czu rosnących potrzeb szkoleniowych 
firma TELTECH zdecydowała się na 
utworzenie programu Fiber Expert 
School, który z  powodzeniem działa 
od początku 2015 roku. 

Zorganizowany w kompleksowy spo-
sób projekt wymaga opracowania 
materiału szkoleniowego, wyboru 
trenerów oraz podlega ciągłej mody-
fikacji w zależności od ankiety satys-
fakcji.

Fiber Expert School w  zależności od 
potrzeb daje możliwość zdobycia 
wiedzy z zakresu projektowania oraz 
wykonawstwa sieci FTTH dla Orange 
Polska. Każda z  tych ścieżek to dwu-
dniowe szkolenie, zakończone eg-
zaminem, którego pozytywny wynik 
zwieńczony jest otrzymaniem imien-
nego certyfikatu, uwzględniającego 
również firmę, z ramienia której zgła-
szany był uczestnik. Certyfikat upraw-
nia do projektowania, lub budowy 
sieci FTTH dla Orange Polska, jednak 
zaznacza się możliwość jego utrace-

nia w  przypadku negatywnej oceny 
jakościowej.

Efekty projektu to prawie 800 prze-
szkolonych projektantów i prawie 600 
wykonawców sieci FTTH, intensywne 
zainteresowanie firm zewnętrznych 
oferowanymi szkoleniami i  wzrost 
rozpoznawalności TP Teltech na ryn-
ku.

TP TELTECH Sp. z o.o.

BRANŻA 
telekomunikacja,  

systemy monitoringu

LICZBA PRACOWNIKÓW 
ponad 450

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
cała Polska

Firma działa w  sektorze B2B. 
Projektuje, dostarcza i  serwisuje 
najnowocześniejsze rozwiązania 
telekomunikacyjne i  teleinforma-
tyczne na obszarze całego kraju. 
Prowadzi projekty budowy no-
woczesnych sieci telekomunika-
cyjnych, miedzy innymi realizuje 
projekty budowy sieci szeroko-
pasmowych. Jeste Partnerem 
Technicznym dla Orange Polska 
w zakresie dostarczania usług te-
letechnicznych oraz utrzymania 
sieci w strefie warszawskiej i kra-
kowskiej. Posiada świadectwo 
bezpieczeństwa przemysłowego 
pierwszego stopnia oraz koncesję 
MSWiA nr L-0127/02 na prowa-
dzenie działalności gospodarczej 
w  zakresie usług ochrony osób 
i  mienia, realizowanych w  formie 
bezpośredniej ochrony fizycznej 
oraz zabezpieczenia technicznego 
na świadczenie usług w  zakresie 
monitoringu przeciwwłamanio-
wego. 

OBSZAR 
HR

CEL PROJEKTU 
przygotowanie do projektowania 

i budowania sieci światłowodowych 
w technologii FTTH z zapewnieniem 

standardów Orange Polska,  
potwierdzone certyfikatem

Agnieszka  
Świgon-Staroń 

Dyrektor Departamnetu  
Zarządzania Personelem

HR
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Wybór poszczególnych modułów 
programu został poprzedzony anali-
zą potrzeb ze strony pracodawcy i ze 
strony pracowników. Jest nie tylko 
odpowiedzią na wnioski zgłoszone 
podczas ostatniego badania klimatu 
społecznego o  stworzenie platformy 
wymiany, dyskusji, bezpośrednich 
spotkań i  możliwości zadawania py-
tań do zarządów, ale ma także za 
zadanie wspierać wdrożenie war-
tości Grupy. Materiały szkoleniowe 
zostały przygotowane i  przez dział 
HR. Zawartość merytoryczna progra-
mu została wypracowana w  oparciu 
o kodeks etyczny i kartę wartości me-
nadżera Grupy Veolia, a  część doty-
cząca bezpieczeństwa we współpracy 
z  działem operacyjnym. Od doradcy 
zewnętrznego otrzymaliśmy wspar-
cie metodologiczne, prawa autorskie 
do szytej na miarę organizacji gry 
dla uczestników programu i dwa dni 
szkolenia dla moderatorów. W  celu 
jak najefektywniejszego przeprowa-
dzenia projektu, zarządy zdecydowa-
ły o  przeszkoleniu 34 moderatorów 
wewnętrznych ze wszystkich spółek 
Grupy. W pierwszym etapie program 
skierowany został do kadry mene-
dżerskiej (250 osób w  całej Polsce), 

w  kolejnych będzie obejmował ko-
lejne grupy pracowników. Program 
składa się z cyklu trzech 3-godzinnych 
spotkań w  grupach 14-osobowych. 
Spotkania odbywają się co 3-5 tygo-
dni. Przebieg programu jest ściśle po-
wiązany z metodologią i odpowiednio 
dostosowanymi narzędziami. Oprócz 
wykładu, dyskusji i elementów warsz-
tatu, pracownicy grają w  grę plan-
szową zgodnie z  tematyką modu-
łów: WARTOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO, 
WSPÓŁPRACA. Dzięki temu innowa-
cyjnemu podejściu do szkolenia, jest 
w nim również miejsce na integrację. 
Uczestnicy mają prawo zadawać mo-
deratorom pytania również dotyczą-
ce bieżących wydarzeń w  spółkach. 
Jeśli padają pytania do zarządów lub 
innych dyrekcji, moderatorzy prze-
kazują je w swoich raportach do od-
powiednich adresatów i  przekazują 
uczestnikom na kolejnym spotkaniu. 
Ze względu na rozproszoną i  zróż-
nicowaną strukturę organizacyjną 
Grupy w  Polsce, program pozwala 
na odpowiednie wdrożenie wartości 
Grupy, wzmocnienie zachowań „0 
wypadków” oraz integrację i wzmoc-
nienie pracy w zespołach.

VEOLIA  
Energia Polska S.A.

BRANŻA 
energetyka

LICZBA PRACOWNIKÓW 
4563

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

OBSZAR 
rozwój pracowników

CEL PROJEKTU 
program ENERGIA JEST W NAS - budo-

wanie zaangażowania pracowników 
w oparciu o trzy filary: Wartości Gru-
py, Bezpieczeństwo oraz Współpracę

Magdalena Bezulska 
Dyrektor HR Grupy,  

Członek Zarządu

Grupa Veolia w Polsce jest jednym 
z  czołowych dostawców usług 
w  zakresie zarządzania energią, 
gospodarki wodno-ściekowej i od-
padowej. Veolia działa w  Polsce 
od 1998 roku, zatrudniając prawie 
5000 pracowników, jest wielolet-
nim, sprawdzonym partnerem 
miast i  przemysłu, oferującym 
usługi dostosowane do potrzeb 
swoich klientów. Grupa prowadzi 
działalność w  73 miastach, w  48 
zarządza sieciami ciepłowniczy-
mi. Veolia w  Polsce należy do 
międzynarodowej Grupy Veolia 
Environnement, zatrudniającej 
prawie 174.000 pracowników na 5 
kontynentach. Veolia jest uznaną 
światową marką specjalizującą się 
w optymalnym zarządzaniu zaso-
bami naturalnymi. Grupa tworzy 
i  wdraża rozwiązania w  zakresie 
zarządzania energią, gospodarki 
wodnej i odpadowej. Rozwiązania 
te przyczyniają się do zrównowa-
żonego rozwoju miast i  przemy-
słu. Rozwijając trzy uzupełniające 
się działalności, Veolia zapewnia 
dostęp do zasobów, chroni je oraz 
odnawia. 

Rozwój pracowników
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Założeniem projektów zrealizowanych 
przez Volkswagen Bank Polska S.A. 
w  2014 i  2015 roku było budowanie 
zaangażowania pracowników. Po-
stanowiliśmy odejść od tradycyjnych 
wyjazdów integracyjnych i  wzmocnić 
współpracę skupiając się wokół waż-
nego społecznie celu. W ramach pro-
jektu „Dzień z Pociechami” wsparciem 
został objęty Dom Dziecka w  Choto-
mowie. Na jego terenie wykonaliśmy 
prace porządkowe, ogrodowe i  rewi-
talizacyjne. Nowa formuła spotkała się 
z  dużym entuzjazmem pracowników. 
Finał projektu odbył się 06.09.2014, 
kiedy 240 pracowników zaangażowa-
ło się w prace na rzecz placówki. Po-
szczególne zespoły, odnowiły 800 m 
ogrodzenia, wypieliły 160 m kwadra-
towych chodnika, zajęły się renowacją 
zabawek na placu zabaw, budową al-
tany, montażem grilla, huśtawki ogro-
dowej oraz organizacją atrakcji dla 
dzieci. W  prace zaangażowali się też 
wychowankowie Domu Dziecka, co 
było lekcją odpowiedzialności i  pracy 
zespołowej. Efekt końcowy przerósł 
najśmielsze oczekiwania, a  radość 
dzieci i sióstr z Domu Dziecka na długo 
pozostaną w naszej pamięci.

Taka forma wspólnej pracy spotkała 
się z pozytywnym odbiorem pracowni-
ków i sprawiła, że działaliśmy jak jeden 
zespół, dla którego nie ma rzeczy nie-
możliwych. W ten sposób mogliśmy też 
rozwijać naszą kulturę korporacyjną. 
Udało nam się zrealizować dodatkowe 
cele zw. z  projektem – poprawę ko-
munikacji, budowanie zaangażowania 
i współpracy. 

Pozytywne efekty zaowocowały dalszą 
współpracą z  Domem Dziecka, która 
jest kontynuowana w  postaci wolon-
tariatu pracowników, np. prowadzenia 
rehabilitacji, nauki j. obcych, organizacji 
balu karnawałowego, dnia dziecka, czy 
innych zajęć. We wrześniu 2015 r. odby-
ła się druga edycja „Dnia z Pociechami”, 
na którą zgłosiło ok. 260 pracowników. 
Działania obejmowały prace remonto-
we w budynkach, na terenie placówki 
oraz organizację zajęć dla dzieci. 

Aktywności z  zakresu CSR są dla nas 
tym bardziej istotne, ponieważ mają 
wpływ na współpracę i  zaangażowa-
nie w  oparciu o  wartości kultury kor-
poracyjnej FS WAY cenione w  Banku, 
a  szczególnie: odpowiedzialność, za-
ufanie, odwagę i entuzjazm.

Volkswagen  
Bank Polska S.A.

BRANŻA 
finanse / ekonomia

LICZBA PRACOWNIKÓW 
340

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI 
międzynarodowy

Volkswagen Bank Polska to spółka 
należąca do holdingu finansowe-
go Volkswagen Financial Services 
AG. Od 1997 roku działa w Polsce, 
oferując pełne spektrum nowo-
czesnej bankowości – od finan-
sowania i  leasingu samochodów 
marek należących do koncernu 
Volkswagen oraz samochodów 
używanych wszystkich marek 
znajdujących się w  komisach de-
alerów Volkswagen Group, po 
bankowość elektroniczną oraz ob-
sługę firm i  klientów prywatnych 
za pośrednictwem Volkswagen 
Bank direct oraz Volkswagen Ser-
wis Ubezpieczeniowy.

OBSZAR 
CSR, budowanie  

zaangażowania pracowników

CEL PROJEKTU 
budowanie zaangażowania  

i współpracy wśród  
pracowników Banku

Paweł Radzikowski 
Dyrektor Departamentu Spraw  

Personalnych i Administracji

CSR, budowanie  
zaangażowania pracowników






	Button 3: 
	Button 4: 
	Button 5: 
	Button 6: 
	Button 7: 
	Button 8: 
	Button 9: 
	Button 10: 
	Button 11: 
	Button 12: 
	Button 14: 
	Button 15: 
	Button 16: 
	Button 17: 
	Button 18: 
	Button 19: 
	Button 20: 
	Button 21: 


