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wprowadzenie

D

obiegł końca pierwszy rok, w którym
firmy mogą przystępować do prowadzonego przez PSZK badania HR
Najwyższej Jakości, sprawdzającego jakość
polityki personalnej. To doskonała okazja
aby podsumować działania związane z badaniem, przedstawić firmy nagrodzone certyfikatem HR Najwyższej Jakości i ich wybrane
projekty z obszaru HR, które mogą stanowić
inspirację dla innych pracodawców.
PSZK jest organizacją zrzeszającą firmy dbające o najwyższe standardy zarządzania zasobami ludzkimi, a badanie HR Najwyższej Jakości to jeden z najważniejszych produktów
Stowarzyszenia. Dzięki przeprowadzaniu badania, raportom podsumowującym i dyskusjom na tematy związane z badaniem, grono
członków PSZK może dzielić się wiedzą i poznawać najlepsze rozwiązania w obszarze HR.
Badanie jest więc instrumentem pomagającym Stowarzyszeniu realizować jeden z kluczowych celów, jakim jest wymiana wiedzy,
benchmarking i wspieranie przedstawicieli
działów HR w ciągłym rozwoju.

„W DPD Polska wszystkie projekty i działania HR są bardzo
blisko ludzi, ale też i biznesu, tak aby strategia personalna w realny
sposób wspierała realizację strategii biznesowej firmy. Certyfikat HR
Najwyższej Jakości jest potwierdzeniem przynależności DPD do grupy
firm w Polsce świadomych strategicznej roli HR w biznesie i stosujących najlepsze narzędzia i procesy personalne.”
Marta Westrych – Andrzejczyk, Dyrektor Personalny,
Członek Zarządu, DPD Polska

„Otrzymanie Certyfikatu przyznawanego poprzez PSZK
oznacza, że doceniono nasze starania o jakość polityki personalnej
w każdym z jej obszarów. Certyfikat HR Najwyższej Jakości potwierdza, że jesteśmy firmą nowoczesną, doceniającą swoich Pracowników
i dbającą o ich rozwój, a profesjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi
jest dla nas kluczowe.”
Mirosław Gałat, Dyrektor Wykonawczy Pionu Zasobów Ludzkich,
Bank Pekao SA
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Mimo wzrostu znaczenia dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi w ostatnich latach,
ogólna wiedza na temat wymiernych korzyści dla biznesu osiąganych dzięki wdrażaniu
nowoczesnych projektów HR, wciąż wydaje
się niewystarczająca. Dlatego PSZK pracuje
nad zwiększeniem społecznej świadomości
znaczenia polityki personalnej dla funkcjonowania przedsiębiorstw i ich sukcesu na rynku. Promowanie najlepszych praktyk i firm
wyróżnionych certyfikatem to doskonała
podstawa, aby prowadzić debatę na temat
roli HR w biznesie.
Zależało nam na tym, aby badając procesy
personalne w firmach, badać je kompleksowo, biorąc pod uwagę wszystkie najważniejsze aspekty HR. Profesjonaliści z branży HR
wiedzą, że rozpatrywane oddzielnie procesy,
niewiele mogą świadczyć o tym, jak ważne
dla organizacji są zasoby ludzkie. Jedynie
kompleksowe sprawdzenie takich obszarów
jak, między innymi szkolenia, rekrutacja, komunikacja wewnętrzna, systemy motywacyjne, system wynagrodzeń, czy employer
branding, pozwala wnioskować o jakości pracy działu personalnego i jego znaczeniu dla
osiągania przez firmę strategicznych celów.
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Certyfikat HR Najwyższej Jakości otrzymały
do tej pory 32 firmy zatrudniające w sumie
ponad 80 tysięcy pracowników. Wyróżnienie
potwierdzające zarządzanie zasobami ludzkimi na najwyższym poziomie jest dla wyróżnionych organizacji ważnym narzędziem
budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy wśród potencjalnych kandydatów do
pracy. To szczególnie istotne w czasie, kiedy
rynek pracodawcy w coraz większym stopniu
staje się rynkiem pracownika, a konkurencja
o młode talenty przybiera na sile. Informacja
o tym, że firma dba o najwyższą jakość HR,
jest kluczowa dla rozpoczynających obecnie
karierę przedstawicieli pokolenia Y, ceniących
przyjazne środowisko pracy, równowagę praca – życie prywatne i poszukujących możliwości rozwoju. Certyfikat HR Najwyższej
Jakości to także cenne narzędzie wspomagające budowanie pozytywnego wizerunku
pracodawcy wewnątrz organizacji i pozwalające nagrodzić pracowników działu personalnego za całokształt pracy.
Cieszymy się, że możemy pracować w gronie firm wyznaczających w Polsce najwyższe
standardy w obszarze zarządzania zasobami
ludzkimi. Poprzez wspólne dyskusje i wymianę dobrych praktyk w gronie profesjonalistów HR, ale i przedstawicieli innych obszarów biznesu, chcemy wpływać na dalszy
rozwój profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Do aktywności w PSZK
zachęcamy wszystkie organizacje skoncentrowane na rozwoju wysokich standardów
swojej polityki personalnej. Wystąpienia
podczas konferencji z cyklu Konwent HR,
udział w dyskusjach panelowych i seminariach oraz współpraca z mediami mogą być
ciekawymi doświadczeniami, które jednocześnie pozwolą nam wspólnie się rozwijać.
W dalszej części raportu prezentujemy firmy do tej pory wyróżnione Certyfikatem HR
Najwyższej Jakości oraz przykłady ciekawych
projektów HR, które obecnie prowadzą. Zachęcamy do lektury, a także do regularnej
aktywności w PSZK i dzielenia się wiedzą
w gronie naszych Członków.

„Wyróżnienie certyfikatem HR Najwyższej Jakości przyznawanym przez PSZK jest dla nas dodatkową motywacją aby w sposób
ciągły dbać o najwyższą jakość zarządzania zasobami ludzkimi w naszej organizacji i wciąż się rozwijać. Cenna jest dla nas możliwość wymiany wiedzy i dobrych praktyk HR w prestiżowym gronie wyróżnionych firm.”
Grażyna Rzehak, Dyrektor ds. Personalnych
i Członek Zarządu Grupy Żywiec

„To dla nas ważne, że badanie HR Najwyższej Jakości obejmuje całość polityki personalnej. Certyfikat jest dla nas szczególnie
ważnym wyróżnieniem, gdyż potwierdza najwyższe standardy pracy
całego zespołu w tak istotnym obszarze, jakim dla organizacji jest HR.
To również ważne narzędzie wspierające nas w budowaniu pozytywnego wizerunku Toyota jako pracodawcy.”
Andrzej Jachym
Dyrektor HR, Toyota Motor Manufacturing Poland
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Wymiana wiedzy w PSZK

K

ażdego roku PSZK realizuje setki wydarzeń i projektów związanych z rynkiem pracy i HRM. Są to zarówno duże
ogólnopolskie konferencje, kampanie i programy, jak i dedykowane spotkania eksperckie w mniejszym gronie.
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami regularnie uczestniczą
w konferencjach z cyklu Konwent HR, debatach, dyskusjach panelowych, spotkaniach
o charakterze warsztatowym. Udział w wydarzeniach organizowanych przez PSZK to
doskonała okazja, aby zbudować sieć kontaktów z profesjonalistami z branży HR i rozwijać
swoje kompetencje w zakresie zarządzania
zasobami ludzkimi.
Tematy, nad którymi pracujemy, wynikają
z potrzeb biznesowych i zainteresowań naszych Członków.

Rok 2013 w liczbach
500 uczestników

5 Regionalnych Konwentów HR
(Katowice, Kraków, Gdańsk, Poznań,
Wrocław)

500

uczestników ogólPrawie
nopolskich i międzynarodowych
konferencji z cyklu Konwent HR.

Kilkuset uczestników
spotkań tematycznych

20 000

Ponad
odbiorców
Newslettera PSZK
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Międzynarodowe, ogólnopolskie
i regionalne konferencje z cyklu Konwent HR
Tematyka każdego z Konwentów poświęcona jest różnym obszarom zarządzania personelem. Prezentacje prowadzone są przez
praktyków HR, służą wymianie wiedzy i dostarczają uczestnikom efektywnych rozwiązań, usprawniających pracę działów personalnych.
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Spotkania tematyczne
Spotkania poświęcone najbardziej aktualnym zagadnieniom bezpośrednio związanym z tematyką zarządzania zasobami
ludzkimi. Kameralna forma spotkań umożliwia bezpośredni kontakt z pozostałymi
uczestnikami. Tematy spotkań zgłaszane są
przez Członków PSZK.

HR Executive Meeting
Spotkania dyrektorów, menedżerów i członków zarządów odpowiedzialnych w firmach
za zarządzanie kapitałem ludzkim. Ekskluzywne forum dyskusji i wymiany poglądów
dla najbardziej wymagających i doświadczonych profesjonalistów HR.

HR Awards Ceremony
Uroczysta gala wręczenia statuetek HR
Najwyższej Jakości, połączona z dniem wypełnionym warsztatami. Gala w 2013 odbyła się na Zamku w Rynie.

Współpraca z mediami
Członkowie PSZK regularnie wypowiadają
się w mediach branżowych i ogólnopolskich.
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kaleNDarz wYDarzeŃ pszk 2014
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spotkaNia teMatYczNe – caŁY rok
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FirMY wYrÓŻNioNe
certYFikateM hr
NaJwYŻszeJ Jakości
przYkŁaDY proJektÓw

proGraMY aDaptacYJNe

BondUeLLe
Branża:
spożywcza
LiCzBa praCowników:
10 000 w Grupie, w Polsce 450 osób
zasięg działaLnośCi:
międzynarodowy

Firma Bonduelle Polska powstała w 1992
roku. Obecnie jest jedną z najbardziej dynamicznych filii w Koncernie Bonduelle.
Filia w Polsce to dwa zakłady produkcyjne
w Gniewkowie w woj. kujawsko-pomorskim
i Ruchocicach w woj. wielkopolskim oraz siedziba firmy w Warszawie. Fabryka w Gniewkowie produkuje rocznie około 40 000 ton
warzyw przetworzonych mrożonych i konserwowych. Druga z polskich fabryk, zajmuje się
skupem i przetwórstwem pieczarek.

Dorota Duszyńska

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

główny CeL projektu
Podniesienie efektywności procesu wdrożenia nowych Pracowników oraz zminimalizowanie kosztów z tym związanych.
odBiorCy
Nowi Pracownicy.

Wdrożenie projektu rozpoczęto
w roku 2012 aby ułatwić nowym pracownikom docieranie do podstawowych informacji na temat struktur, powiązań i procesów
w organizacji. On-boarding nowozatrudnionych Pracowników dzieli się na kilka etapów:
rekrutację, induction day, okres próbny, efektywną pracę i ewentualne rozstanie.
Rekrutacja opiera się na współpracy managera i działu HR. Managerowie mają do
dyspozycji narzędzia, które mają im pomóc
zidentyfikować oczekiwania w stosunku do

10

nowego Pracownika i jego potrzeby. Powołano także funkcję „Buddiego” – czyli osoby,
która przez okres 3 miesięcy ma za zadanie
wspierać nową osobę swą wiedzą na temat
firmy, jej historii i uwarunkowań nieformalnych. Powoływane do funkcji „Buddiego”
osoby przechodzą krótkie szkolenie, na którym przedstawiany jest cel działania oraz
pomysły na to, jak można wspierać nowego
Pracownika. Kolejnym etapem jest Induction
day - dzień, w którym po powitaniu przez
Dyrektora Generalnego, nowy Pracownik
spędza czas z działem HR, managerem oraz
z „Buddiem”. W trakcie okresu próbnego,
Pracownik podczas pierwszych 2 tygodni,
spotyka się z reprezentantem każdego działu.
Każdy dział został poproszony o przygotowanie prezentacji, która powinna zawierać aktualny schemat organizacyjny, główne obszary
działań i odpowiedzialności, wykaz klientów
wewnętrznych, mini słownik działowy, najważniejsze okresy pracy dla działu. Po 1,5
miesiąca oraz po 3 miesiącach okresu próbnego, manager wypełnia arkusz rozmowy
oparty na wartościach korporacyjnych, które
opisane są w postaci konkretnych zachowań,
jakich firma oczekuje. Ponadto po 3 miesiącach Pracownik proszony jest o wypełnienie
ankiety oceniającej proces wdrożenia. Jeśli
dochodzi do zakończenia współpracy, następuje etap rozstania, a dział HR podsumowuje
współpracę rozmawiając zarówno z managerem, jak i z pracownikiem. Wykorzystywana
jest też ankieta „Exit questionnaire”. Poprawnie przeprowadzony proces adaptacyjny
wpływa na uzyskanie pełnej efektywności
nowo przyjętych pracowników w możliwie
najkrótszym czasie, a także podniesienie
wydajności pracy i wyników ekonomicznych.
Pomaga kształtować pozytywne postawy
pracownicze. Zwiększa zadowolenie i motywację wszystkich Pracowników.
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grupa żywieC
Branża:
piwowarska
LiCzBa praCowników:
4 500

Grażyna Rzehak

zasięg działaLnośCi:
cała Polska

Dyrektor ds. Personalnych,
Członek Zarządu

Grupa Żywiec to największy pracodawca
w branży piwnej. Firma powiązana jest
z Grupą HEINEKEN, największym producentem piwa w Europie. W 2013 r. sprzedała ponad 11 mln hektolitrów piwa w Polsce i na 40 rynkach eksportowych. Poprzez
sieć prawie 50 oddziałów handlowych
i blisko 900 przedstawicieli, działających
w całym kraju, spółka oferuje ponad 30 różnych piw kilkudziesięciu tysiącom partnerów
biznesowych i milion konsumentów. Grupa
Żywiec jest jedyną spółką spośród największych producentów piwa notowaną na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie zadebiutowała w 1991 r.

główny CeL projektu
Ułatwienie nowym pracownikom szybkiego i skutecznego wejścia do organizacji,
wdrożenia się w nowe obowiązki i zespół
oraz pogłębienie wiedzy na temat firmy
i jej struktury.
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odBiorCy
Nowi Pracownicy, częściowo Pracownicy
z dłuższym stażem oraz Pracownicy awansowani i relokujący się.

Program Adaptacyjny „Jasny
Pełny Start” został wprowadzony w pierwszym kwartale 2012. Nowy Pracownik poznaje firmę dzięki interaktywnej prezentacji, przedstawianej w dniu zatrudnienia.
Prezentacja multimedialna umieszczona
jest na zewnętrznym serwerze w postaci strony internetowej. Dostęp do strony
mają wszyscy pracownicy Grupy Żywiec po
indywidualnym zalogowaniu się. Prezentacja zawiera informacje na temat struktury
firmy, opisy działów, informacje o przedsięwzięciach kulturalnych i portfolio firmy.
Ponadto, nowy Pracownik lub Pracownik
zmieniający stanowisko pracy jest wspierany przez Opiekuna, czyli osoby z dłuższym
stażem w firmie, która przez sześć tygodni
wspiera nowego Pracownika we wdrażaniu się w nowe obowiązki. Dodatkowo,
raz na kwartał organizowane są programy
wyjazdowe – „Tajemnice Browaru” i „Tajniki Sprzedaży”, przeznaczone także dla
Pracowników z dłuższym stażem, polegające na wizycie w jednym z firmowych browarów i jednodniowym wyjeździe w teren
z przedstawicielem handlowym, w ramach

odkrywania najważniejszych obszarów
działania Grupy Żywiec. Wizyta w browarze
wiąże się także z poznaniem sztuki nalewania piwa, uczestnicy m.in. uczą się je serwować zgodnie ze sztuką wyszynku.
Dla nowych kierowników organizowane
jest jednodniowe spotkanie w centrali, pogłębiające wiedzę w zakresie kluczowych
zagadnień personalnych. Kierownicy mają
okazję poznać biuro główne i porozmawiać
z ekspertami z obszaru rekrutacji, rozwoju
i administracji personalnej. Cały proces opisany jest dokładnie w przyjaznym podręczniku, dostępnym w formie drukowanej oraz
elektronicznej w wersji polskiej i angielskiej.

HR najwyższej jakości

proGraMY aDaptacYJNe

sCHneider eLeCtriC
Branża:
energetyczna
LiCzBa praCowników:
ponad 140 000 globalnie
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Tina Sobocińska

zasięg działaLnośCi:
międzynarodowy

EMEA PASS People Administration
Shared Services Director

Schneider Electric jest firmą o globalnym zasięgu i przeszło 100-letniej historii. Obecna jest w 130 krajach. Głównym
celem Schneider Electric jest tworzenie
sprzętu i rozwiązań służących zarządzaniu
energią. W portfolio firmy znajdują się
zarówno klienci indywidualni, jak i klienci instytucjonalni – począwszy od szpitali
i banków, skończywszy na lotniskach, a nawet bazach podwodnych. Siedziba główna
Schneider Electric wraz z profesjonalnym
Centrum Obsługi Klienta, a także Centrum
Usług Wspólnych dla Finansów i HR mieszczą się w Warszawie.

główny CeL projektu
Podniesienie efektywności procesu wdrożenia nowych Pracowników.
odBiorCy
Nowi Pracownicy.

Program wprowadzenia dla Pracowników Finance Shared Services Center
w Warszawie został wprowadzony 2 lata
temu. Rozpoczyna się pierwszego roboczego dnia miesiąca i obejmuje etapy: wdrożenia do firmy, do działu, na stanowisko.
Prezentacje prowadzą przygotowani trenerzy wewnętrzni. Wprowadzenie do firmy
trwa 3 miesiące, na początku tego okresu
menedżer ustala z nowym Pracownikiem
cele na okres próbny, które mają doprecyzować oczekiwania względem nowej osoby. Realizacja celów jest podsumowywana
podczas indywidualnej sesji, na 3 tygodnie
przed zakończeniem okresu próbnego.
Nowy Pracownik ma w zespole dedykowaną sobie osobę (tzw. Buddy), która pomaga
mu wejść w świat firmy.
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oceNa i MotYwowaNie pracowNikÓw

grupa pzu
Branża:
finansowa
LiCzBa praCowników:
ponad 11 000
zasięg działaLnośCi:
cała Polska

Grupa PZU to największa instytucja finansowa w Polsce i jedna z największych
w naszej części Europy. Jest to polska firma
obecna również na Litwie, Łotwie, w Estonii oraz na Ukrainie. Obecnie PZU zabezpiecza przyszłość finansową 12 milionów
Polaków. Firma spełnia najwyższe standardy odpowiedzialnego i zrównoważonego
zarządzania, co potwierdza obecność PZU
w składzie Indeksu RESPECT - indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2014 r. PZU dołączył do elitarnego
grona organizacji, które zdobyły certyfikację Top Employers Polska.
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Olga Zarachowicz

Dyrektor Zarządzający ds. HR

główny CeL projektu
Budowanie zorientowanej na wynik kultury organizacyjnej, podnoszenie kompetencji oraz zaangażowania Pracowników.
odBiorCy
Wszyscy Pracownicy.

Poprzez wdrożenie projektu
WOW (Wynik, Ocena, Wartości) w PZU
wprowadzono spójny i obejmujący wiele
kryteriów system oceny pracowniczej oraz
unowocześniono system wynagradzania.
Dziś pozwala on w przejrzysty sposób nagradzać najlepszych i promować pożądane
w organizacji zachowania. Na roczną ocenę pracowniczą w PZU składa się ocena
realizacji celów i ocena kompetencji, tzw.
DNA. Nadawanie i ocena celów odbywają
się w odstępach kwartalnych. Stopień realizacji celów na koniec kwartału stanowi
nie tylko o osiągnięciach pracownika, ale
też o wysokości przyznanej mu premii za
ten okres. Powyższy system to efektywny sposób zarządzania wynikami pracy,
pozwalający dyrektorom i managerom
docenić ich najbardziej skutecznych pracowników. Wzmacnia on ponadto relację
pracownik – przełożony. Regularne, indywidualne spotkania monitorujące i podsumowujące wykonanie zadań kwartalnych

to możliwość udzielenia każdemu Pracownikowi rzetelnej i konkretnej informacji
zwrotnej. Drugi element, czyli ocena kompetencji DNA, odbywa się raz w roku. Dzięki corocznej ocenie kompetencji Pracownicy wiedzą, w którą stronę powinni rozwijać
swoje postawy i jak działać na co dzień, by
osiągać założone cele i wspierać realizację
strategii PZU. Obydwa elementy rocznej
oceny pracowniczej pozwalają połączyć poziom kompetencji i efektywność działania
danego Pracownika z dotyczącymi go decyzjami rozwojowymi, m.in. poprzez dobór
szkoleń w ramach kompleksowego programu podnoszącego kompetencje – PLUS.
Cały proces oceny rocznej jest wspierany
przez narzędzie IT, które umożliwia sprawne nadawanie i rozliczanie celów, bezpośredni dostęp do uzyskanej informacji
zwrotnej i ocen, a także opracowanego dla
każdego Pracownika przez jego przełożonego rocznego planu rozwoju.

HR najwyższej jakości

oceNa i MotYwowaNie pracowNikÓw

HitaCHi
Branża:
Finanse – Centrum Usług
Wspólnych / IT
LiCzBa praCowników:
240
zasięg działaLnośCi:
międzynarodowy

Monika Mostowik-Wanat

Hitachi jest największą firmą elektroniczną
Japonii, produkującą zaawansowane technologie dla milionów klientów i instytucji.
Hitachi Data Systems, z główną siedzibą
w Stanach Zjednoczonych, tworzy inteligentne infrastruktury do przechowywania
informacji dla najbardziej wymagających
światowych przedsiębiorstw. Wśród klientów firmy znajdują się zarówno duże międzynarodowe korporacje, jak i średnie oraz
małe firmy. Pośród nich znalazło się ponad
pięćdziesiąt firm z listy rankingowej Fortune
100. Centrum Finansowe Newton w Krakowie od 2007 roku prowadzi obsługę finansowo – księgową HDS z całej Europy, US
oraz Kanady.

główny CeL projektu
Docenianie i zachęcenie Pracowników do
efektywnej pracy.
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HR Manager

odBiorCy
Wszyscy Pracownicy.

Recognition Direct to globalny
program doceniania i nagradzania Pracowników. Każdy może nominować każdego
do nagrody lub wyróżnienia, w jednej z 3
kategorii: Wa (harmonia, zaufanie, szacunek) Makoto (szczerość, sprawiedliwość,
uczciwość, prawość), Kaitakusha-Seishin
(pionierski duch i wyzwanie). W zależności od zasługi, możemy przyznać nagrodę
pieniężną lub rzeczową, a nominowany
może sam wybrać sobie nagrodę z danej
puli. Ponadto, za pośrednictwem systemu
można przesłać komuś kartkę z gratulacjami i podziękowaniami. Przyznawane są też
nagrody „Night in Town” (sponsorowany

wieczór w wybranej restauracji z osobą
towarzyszącą). Słowa uznania można usłyszeć na „all staﬀ meetings” – szef zawsze
podkreśla osiągnięcia i sukcesy pracowników podczas zamknięć kwartałów i wyróżnia osoby, które najbardziej się do nich
przyczyniły, bądź otrzymały pochwały od
naszych partnerów.
Firma stara się budować kulturę „Pay
For Performance”, co oznacza, że wynagrodzenia są związane z wynikami pracy
i efektywnością. Osobiste zaangażowanie
i umiejętności przekładają się na premie.

HR najwyższej jakości

oLympiC Casino
poLand
Branża:
hazardowa
LiCzBa praCowników:
ponad 300
zasięg działaLnośCi:
międzynarodowy

Monika Renion

Olympic Casino Poland jest częścią
Olympic Entertainment Group, spółki
n o to wa n e j n a g i e ł d a c h p a p i e ró w
wa r to ś c i ow yc h w Wa rszaw i e o ra z
Tallinie. Jest to największy operator
kasyn w Europie centralnej, obecny w 7
krajach: Białorusi, Litwie, Estonii, Łotwie,
na Słowacji, Polsce oraz we Włoszech.
W Polsce Spółka ma 2 salony gier oraz
2 kasyna gry we Wrocławiu, Jankach
i w Warszawie, gdzie mieści się flagowy
obiekt Olympic Casino Sunrise, który
jest największym kasynem w kraju.

główny CeL projektu
Weryfikacja kompetencji przewidzianych
dla poszczególnych stanowisk na adekwatnych etapach ścieżki kariery.
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HR Manager

odBiorCy
Pracownicy kasyna mający bezpośredni
kontakt z klientem.

Co roku prowadzimy Atestację –
jest to projekt kierowany jest do Pracowników kasyna mających bezpośredni kontakt
z klientem. Celem programu jest weryfikacja kompetencji, jakie przewidziane są
dla poszczególnych stanowisk na adekwatnych etapach ścieżki kariery (kategoriach).
Na każdym ze stanowisk przewidziane są
cztery etapy rozwoju wraz z przypisanymi
umiejętnościami teoretycznymi i praktycznymi. Przed atestacją, kierownicy sporządzają osobno dla każdego Pracownika
podsumowanie odnośnie spełniania wymogów konkretnej kategorii. Podsumowanie zawiera rekomendację do pozostania
na aktualnej kategorii i dalszego rozwoju,
bądź awans czy też zmianę stanowiska. Pozostanie na aktualnej kategorii oraz awans
możliwe są po zebraniu określonej liczby
punktów, które przypisane są do każdego
zadania na atestacji. Zarówno przed jej rozpoczęciem, jak i w trakcie, każdy Pracownik

ma możliwość odświeżenia wiedzy dotyczącej znajomości regulaminów i procedur
oraz poćwiczenia zadań manualnych. Do
dyspozycji Pracowników spoza Warszawy
są trenerzy – odpowiednio przygotowani
Pracownicy na co dzień prowadzący gry,
a dodatkowo szkolący nowych krupierów
i doszkalający tych z dłuższym stażem.
Atestacja składa się z części teoretycznej
i praktycznej. Punktacja z poszczególnych
etapów atestacji jest sumowana, po czym
komisja w składzie Główny Trener, Dyrektor kasyna oraz Dyrektor Personalny zatwierdza wynik atestacji. Zmiana kategorii
zatrudnienia na wyższą zakłada podwyższenie stawki godzinowej wynagrodzenia
Pracownika, zgodnie z regulaminem wynagradzania. Po atestacji przygotowywane są
aneksy do umów o pracę, a w przypadku
awansu na inne stanowisko, Pracownik kierowany jest na egzamin zawodowy w Ministerstwie Finansów.

HR najwyższej jakości

oceNa i MotYwowaNie pracowNikÓw

poL – inoweX sa
Branża:
montażu, demontażu i relokacji
LiCzBa praCowników:
130
zasięg działaLnośCi:
międzynarodowy

POL-INOWEX SA jest firmą oferująca specjalistyczne usługi demontażu, montażu i relokacji urządzeń przemysłowych w Europie. Firma
rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku.
Atrakcyjna oferta cenowa, krótki czas realizacji projektów, dobre zaplecze techniczne i fachowa załoga to atuty, które implikują sukces
organizacji. POL-INOWEX SA prowadzi swoją
działalność w oparciu o system zarzadzania
jakością ISO 9001, system bezpieczeństwa
i higieny pracy OHSAS 18001 oraz system zarządzania ochroną środowiska ISO 14001.
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Agnieszka Jakubczyk – Latała,
Kierownik ds. Zasobów Ludzkich

główny CeL projektu
Odkrycie talentów w firmie.
odBiorCy
Członkowie zespołów pracowniczych.

Raz na kwartał, zespół złożony z Pracowników Działu HR oraz Kadry
Zarządzającej, dokonuje zbiorczej oceny
Pracowników. Dzięki opiniom od różnych
Kierowników, wypracowujemy ogólną ocenę, minimalizując subiektywne podejście
do każdego Pracownika. Kierownicy Projektów, bazując na swoim doświadczeniu,
stworzyli arkusz ocen, w którym zawarli
szczegółowe obszary oceny pracownika.
Ocena Pracownika w firmie POL-INOWEX wykorzystywana jest przede wszystkim jako informacja o Pracowniku - jego
mocnych i słabych stronach, o obszarach,
w których pracownik jest bardzo dobry,
a gdzie potrzebuje wsparcia. Jednocześnie
pozwala odnaleźć talenty, osoby najbardziej rokujące, które mają szanse na awans
zgodnie z hasłem „Od Montera do Project
Managera”. Ocena jest także podstawą do
przyznawania premii uznaniowych dla najlepszych Pracowników.

HR najwyższej jakości

rozwÓJ pracowNikÓw

aB spółka akCyjna
Branża:
informatyczna
LiCzBa praCowników:
800
zasięg działaLnośCi:
międzynarodowy

Grupa AB skupia 8 spółek na terenie Polski,
Czech i Słowacji. Jest największym dystrybutorem sprzętu ITw Europie Środkowo-Wschodniej. Obok ugruntowanej pozycji
na rynku sprzętu IT Holding AB z sukcesem
prowadzi dystrybucję elektroniki użytkowej, GSM, AGD stale poszerzając asortyment w celu zapewnienia klientom szerokiego wachlarza dostępnych produktów.
Klienci firmy mają do wyboru blisko 30
000 produktów ponad 600 największych
światowych producentów i dostawców.
Roczne obroty holdingu przekraczają
1 miliard euro. Od 2006 roku AB S.A. jest
notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
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Andrzej Bilski

Dyrektor ds. Personalnych

główny CeL projektu
Wzmocnienie kreatywności i zaangażowania Pracowników.
odBiorCy
Wszyscy Pracownicy.

Projekt „Kreatywny Pracownik” to
działanie, dzięki któremu udało się wdrożyć
w życie kilka rozwiązań zgłoszonych przez
Pracowników firmy, które usprawniły jej
funkcjonowanie i zredukowały koszty operacyjne. Przykładowym projektem, który
został zgłoszony i wdrożony przez firmę jest
„Akademia Działu Handlowego”. Projekt
powstał z myślą o stworzeniu i szkoleniu zapasowej kadry handlowej firmy. Wdrożone
pomysły są nagradzane nagrodami pieniężnymi.

HR najwyższej jakości

rozwÓJ pracowNikÓw

angeLini pHarma
poLska
Branża:
farmaceutyczna
LiCzBa praCowników:
ponad 180
zasięg działaLnośCi:
międzynarodowy

Grupa Angelini to międzynarodowy koncern, którego głównym obszarem działalności jest produkcja i dystrybucja leków
oraz substancji chemicznych. Spółka, założona we Włoszech w 1919 roku, jest liderem na rynku ochrony zdrowia i higieny
osobistej. Angelini posiada oddziały w 17
krajach i zatrudnia 2600 osób, zaś obroty
w 2011 roku osiągnęły 650 mln euro. Firma zajmuje się badaniami i rozwojem oraz
produkcją i sprzedażą substancji czynnych,
leków oryginalnych, leków generycznych,
produktów leczniczych i suplementów diety. Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. jest
polskim oddziałem Grupy. Oferuje unikalne, skuteczne i bezpieczne produkty lecznicze w wielu obszarach terapeutycznych.
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Monika Milani

Dyrektor Personalny

główny CeL projektu
Rozwój i podnoszenie kompetencji
Pracowników.
odBiorCy
Wszyscy Pracownicy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte jest na wdrożonym przez firmę
systemie rozwoju pracowniczego. Jednym
z etapów projektu jest uzyskanie pogłębionej
wiedzy na temat kompetencji, stosowanych
stylów przywódczych oraz klimatu organizacyjnego, jaki tworzy kadra zarządzająca. Na
podstawie zebranych informacji, tworzone
są indywidualne plany szkoleniowo-rozwojowe, dzięki czemu potencjał Pracowników
jest wykorzystywany zgodnie z planowanym
kierunkiem rozwoju firmy. Pracownicy firmy mają możliwość awansu poprzez udział
w wewnętrznych sesjach Assessment Center.
Ponad 90% rekrutacji wygrywają wewnętrzni
kandydaci. Ważnym elementem wspierania
rozwoju Pracowników jest podnoszenie kompetencji w zakresie kluczowych umiejętności
komunikacyjnych w języku angielskim. Wśród
Pracowników przeprowadzono egzamin certyfikujący TOEIC®. Jego wyniki były podstawą do
opracowania raportu na temat aktualnie posiadanych umiejętności, dzięki czemu dopasowano program zajęć do potrzeb uczestników.

HR najwyższej jakości

animeX
Branża:
spożywcza
LiCzBa praCowników:
7 500
zasięg działaLnośCi:
Polska

Animex to największa na polskim rynku
grupa zajmująca się działalnością na rynku mięsa i jego przetworów. Od początku
swojego istnienia, tj. od ponad 60-ciu lat,
jest największym eksporterem polskich
produktów do ponad 40 krajów świata,
w tym głównie na rynek amerykański oraz
do takich krajów, jak: Korea Płd., Japonia,
Hiszpania, Włochy, Francja, Wielka Brytania, Niemcy. Firma jest jedną z największych firm branży spożywczej w Polsce.
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Hanna Macyra

Dyrektor Zarządzający ds. HR

główny CeL projektu:
Przeszkolenie Pracowników z oceny i analizy produkcji i przygotowanie ich do realizacji projektu.
odBiorCy
Średnia kadra zarządzająca.

Na podstawie najlepszych praktyk zarządzania projektami i już obowiązujących w organizacji zasad i dokumentów
związanych z inwestycjami kapitałowymi
został przygotowany plan szkoleniowy dla
średniej kadry zarządzającej pod nazwą
„Akademia Mistrzów”. Programem objęto
większość Mistrzów zatrudnionych w zakładach. Częścią programu było przeszkolenie
ich z oceny i analizy produkcji i przygotowanie do realizacji projektu. Pracownicy,
którzy realizowali projekty, zdobywali wiedzę z zakresu finansów, poprawy produktywności, metodologii LEAN, badania efektywności produkcji. Uczyli się określać cele,
budżet i efekt finansowy wdrożonych działań. Udział w projekcie stanowił motywację
do zwiększonej współpracy w grupie i lepszej komunikacji z przełożonymi. Kolejnym
etapem były prezentacje zrealizowanych
projektów. Aż 99% osób biorących udział
w Akademii Mistrzów zrealizowało swoje
projekty z sukcesem.

HR najwyższej jakości

rozwÓJ pracowNikÓw

Bank pekao sa
Branża:
finansowa
LiCzBa praCowników:
16 000

Mirosław Gałat

zasięg działaLnośCi:
międzynarodowy

Dyrektor Wykonawczy
Pionu Zasobów Ludzkich

Bank Pekao SA jest jedną z największych instytucji finansowych Europy
Ś ro d ko w o - Ws c h o d n i e j . D ys p o n u j e
drugą co do wielkości siecią oddziałów
(1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do ponad
4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce
i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. Bank
Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno
w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Należy do Grupy UniCredit, jednej
z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22
europejskich krajach poprzez sieć 9600
placówek.

główny CeL projektu
Zachęcenie do przejęcia inicjatywy w dążeniu do osiągania nowych celów zawodowych.
odBiorCy
Wszyscy Pracownicy.

Bank Pekao S.A. wspiera swoich
Pracowników i zachęca ich do przejmowania inicjatywy w dążeniu do osiągania
coraz to nowych celów zawodowych. Aby
w efektywny i profesjonalny sposób plany
zawodowe zostały zrealizowane, powstało
narzędzie pod nazwą „Nawigator Kariery”.
Jest to narzędzie wspierające planowanie
i rozwój kariery wszystkich Pracowników
Banku, niezależnie od pełnionej funkcji.
Zawiera opis wymagań stawianych Kandydatom na poszczególne pozycje oraz cele
wyszczególnionych stanowisk.
Narzędzie ilustruje przede wszystkim typowe kierunki zmian w karierze zawodowej
pracowników w oparciu o aktualną strukturę organizacyjną. Zaprezentowano jednak również nietypowe dla aktualnej roli
zawodowej możliwości zmian, wynikające
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choćby ze specjalistycznej, odbiegającej
od standardu na zajmowanym stanowisku,
wiedzy pracownika i chęci jej wykorzystania w innym obszarze.
„Nawigator Kariery” pozwala każdemu
Pracownikowi na stworzenie indywidualnego planu kolejnych kroków na drodze
zawodowej, wraz ze wskazaniem obszarów
do rozwoju i konkretnych działań określonych w czasie, które pozwolą na uzupełnienie ewentualnych luk w kompetencjach.
Otwarty dostęp do narzędzia pozwala również poznać strukturę Banku i dowiedzieć
się więcej o zadaniach realizowanych w innych jednostkach. Informacje z „Nawigatora Kariery” są punktem odniesienia przy
tworzeniu opisów stanowisk i ofert pracy
podczas rekrutacji wewnętrznej.

HR najwyższej jakości

Centrum rozwoju
szkół wyższyCH
teB akademia
Branża:
edukacyjna
LiCzBa praCowników:
80
zasięg działaLnośCi:
wybrane miasta w Polsce

Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB
Akademia to Profesjonalny partner w rozwoju szkół wyższych. TEB Akademia jest
założycielem Grupy Wyższych Szkół Bankowych – największej grupy niepublicznych
uczelni biznesu w Polsce, obecnych w 9
miastach w: Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni, Opolu, Poznaniu, Szczecinie,
Toruniu i Wrocławiu. Głównym zadaniem
TEB Akademii jest zarządzanie strategiczne, promocja oraz szeroko rozumiany dynamiczny rozwój Uczelni wchodzących
w skład Grupy WSB.
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Iwona Czajka
Dyrektor ds. HR

główny CeL projektu
Rozpoznanie potrzeb klientów zewnętrznych i wewnętrznych.
odBiorCy
Pracownicy Działu Marketingu.

Aby przybliżyć Pracownikom Działu Marketingu bezpośrednie zachowania
Klienta, powstał projekt „Bliżej klienta”. Każdy Pracownik zespołu promocji jeden dzień
w roku kalendarzowym będzie odbywał staż
w jednym z dziewięciu wydziałów Wyższych
Szkół Bankowych, gdzie ma bezpośredni
kontakt z Klientem. Stażysta zapoznaje się
z dokumentami, standardami obsługi klienta i zadaniami, jakie wykonują poszczególne
komórki. Po zakończeniu stażu, Pracownik
musi wypełnić raport, w którym dzieli się

m.in. swoimi obserwacjami z pracy, podsumowuje zdobyte informacje i doświadczenia, spisuje wnioski. Raporty omawiane
są na forum Działu Marketingu i Sprzedaży,
a następnie wykorzystywane praktycznie.
Projekt zakłada rozpoznanie potrzeb klientów zewnętrznych jak i wewnętrznych
(pracowników WSB, Dziekanatów, Biur Rekrutacji), co przyczynia się m.in. do efektywnego i optymalnego przygotowania kampanii promocyjnych.

HR najwyższej jakości

rozwÓJ pracowNikÓw

dpd poLska
Branża:
kurierska
LiCzBa praCowników:
5 100
zasięg działaLnośCi:
międzynarodowy

DPD Polska to wiodąca firma na rynku
usług kurierskich z ustabilizowaną pozycją na polskim rynku. Już od 22 lat z powodzeniem świadczy szeroką gamę usług
miejskich, krajowych i międzynarodowych.
DPD Polska należy do Grupy GeoPost, której właścicielem jest LaPoste – Poczta Francuska. DPD dysponuje najbardziej efektywną siecią drogową w Europie i doręcza
ponad 2,5 miliona paczek dziennie do 300
000 Klientów biznesowych w 230 krajach
na świecie. Obecnie DPD Polska posiada
50 oddziałów w całej Polsce, ponad 5100
Pracowników i Współpracowników oraz
ﬂotę 3000 pojazdów.
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Marta Westrych – Andrzejczyk
Dyrektor Personalny,
Członek Zarządu

główny CeL projektu
Dostarczenie Pracownikom wiedzy teoretycznej i praktycznej, umacnianie właściwych postaw zaangażowania i dzielenia się
wiedzą.
odBiorCy
Wszyscy Pracownicy i współpracownicy.

„Akademia Wiedzy” to program
szkoleń wewnętrznych dotyczących specyfiki procesów i procedur firmy, a także
rozwijających kompetencje managerskie.
Do realizacji szkoleń zaproszeni zostali wewnętrzni Trenerzy – Eksperci. W trosce
o jak najwyższą jakość oferowanych szkoleń, podjęte zostały działania mające na
celu wypracowanie odpowiednich kompetencji trenerskich oraz wdrożenie jednolitych standardów prowadzonych szkoleń.
Każdy Trener „Akademii Wiedzy” został
odpowiednio przygotowany przez firmę
zewnętrzną. Ponadto wraz z grupą projektową, został wypracowany standard
prowadzenia zajęć, do którego stosowania

zobligowali się wszyscy Trenerzy. By zapewnić
optymalny komfort prowadzenia szkoleń,
każdemu Trenerowi został przydzielony
„Opiekun” z ramienia Działu Personalnego,
aby Trenerzy czuli wsparcie i pomoc w czasie
prowadzenie szkoleń. Po omówieniu z Przełożonym chęci udziału, Pracownik może zgłosić się do uczestnictwa w danym szkoleniu za
pośrednictwem Formularza Zgłoszeń. Spośród wszystkich chętnych dokonywana jest
selekcja do grup szkoleniowych. Program
szkoleń został nagrodzony prestiżową nagrodą GeoPost Quality Award, przyznawaną
przez Kapitułę składająca się z Członków Zarządu i Dyrektorów Poczty Francuskiej pod
przewodnictwem Prezesa GeoPost.

HR najwyższej jakości

FaureCia
Branża:
motoryzacyjna
LiCzBa praCowników:
ponad 6 800
zasięg działaLnośCi:
międzynarodowy

Faurecia jest graczem o globalnym zasięgu
na rynku motoryzacyjnym i specjalizuje się
w projektowaniu, opracowywaniu, produkcji oraz dostarczaniu części motoryzacyjnych w kluczowych grupach produktowych obejmujących fotele samochodowe,
systemy wewnętrzne, zewnętrzne moduły
i technologie kontroli emisji spalin. Firma jest obecna w 34 krajach i zatrudnia
97 500 osób w 320 zakładach produkcyjnych i 30 Centrach Naukowo-Badawczych.
W Polsce koncern Faurecia jest obecny
od 1996 roku, gdzie obecnie w dziewięciu
fabrykach zatrudnia łącznie ponad 6860
osób. Portfel klientów Grupy Faurecia to
światowi liderzy w dziedzinie motoryzacji.
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Magdalena Wojtasiak

Dyrektor Zasobów Ludzkich na Polskę,
Prezes Zarządu w polskich spółkach
Grupy Faurecia

główny CeL projektu
Promowanie mobilności Pracowników.
odBiorCy
Wszyscy Pracownicy.

Jednym z głównych założeń polityki personalnej firmy jest promowanie
osób wewnętrznie, nagradzanie ich indywidualnego wkładu i ciągłe propagowanie
różnorodności.
Wewnętrzna mobilność Pracowników jest
istotnym mechanizmem przekazywania
wiedzy i umiejętności oraz budowania
wspólnej kultury. Faurecia stara się nieustannie zwiększać kompetencje zespołów tak, aby każdy z Pracowników mógł
osiągnąć doskonałość w swoim zawodzie
i rozwijać swoją karierę. By to ułatwić,
w Faurecii został wdrożony miesięczny
biuletyn informacyjny – „Polish Recruitment Newsletter”, który już od ponad 3 lat
z sukcesem promuje rekrutacje wewnętrz-

ne prowadzone na otwarte stanowiska we
wszystkich zakładach w Polsce i zagranicą.
W związku z dużym zainteresowaniem pracowników, od niespełna roku biuletyn edytowany jest dwa razy w miesiącu. Poprzez
mailową dystrybucję biuletynu z ofertami
pracy, zachęcamy wszystkich Pracowników
do zapoznania się z aktualnymi ofertami
pracy i tym samym do składania aplikacji.
Pierwszeństwo mobilności wewnętrznej
mają ci Pracownicy, którzy podczas rocznej rozmowy podsumowującej i planującej
rozwój zawodowy, uzgodnili ze swoim przełożonym gotowość do zmiany stanowiska
i uzyskali status „Ready for Career Development”, a w kolejnym procesie HR-owym
prowadzonym w organizacji zostali zidentyfikowani i zaakceptowani jako „Potential”.

HR najwyższej jakości

rozwÓJ pracowNikÓw
KRAJOWY
REJESTR DŁUGÓW
www.krd.pl

krajowy rejestr
długów
Branża:
informacja gospodarcza
LiCzBa praCowników:
ponad 180

Dorota Kostecka

zasięg działaLnośCi:
cała Polska

Kierownik Departamentu HR

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji
Gospodarczej SA działa na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych i jest pod stałym
nadzorem Ministerstwa Gospodarki. Powstało 4 sierpnia 2003 roku. Obsługuje
wszystkie podmioty gospodarcze – od jednoosobowych firm, poprzez małe i średnie
przedsiębiorstwa, po wielkie korporacje.
KRD BIG SA stworzył system wymiany informacji gospodarczych łączący wszystkie
gałęzie gospodarki. Od 14 czerwca 2010 r.,
po zmianie przepisów, z usług Krajowego Rejestru Długów mogą korzystać także
osoby fizyczne, gminy i wtórni wierzyciele.

główny CeL projektu
Rozwój kompetencji pracowników w różnych obszarach.

24

odBiorCy
Wszyscy Pracownicy.

Aby w prosty i przystępny sposób
odpowiadać na najczęściej pojawiające się
wśród pracowników pytania, wdrożyliśmy „Pigułki Wiedzy” - krótkie filmy instruktażowe.
W początkowej fazie projektu, przeprowadzona została wśród pracowników ankieta, której
wyniki pozwoliły wyodrębnić kwestie sprawiające trudność osobom pracującym w firmie. Na tej podstawie stworzona została lista
tematów do nagrań. Najbardziej kompetentni
w danej dziedzinie Pracownicy udzielali odpowiedzi na pytania zawarte w temacie. Wszystkie „Pigułki Wiedzy” zostały zamieszczone na
firmowym Intranecie, gdzie są dostępne dla
wszystkich zainteresowanych. Lista tematów
jest na bieżąco aktualizowana i rozszerzana
o nowe pozycje. Każdy Pracownik ma możliwość zgłoszenia tematu lub pytania bezpośrednio do Departamentu HR za pośrednictwem poczty e-mail. Może też posłużyć się
skrzynką pomysłów zawieszoną na korytarzu
w ogólnodostępnym miejscu.

Zastosowanie „Pigułek Wiedzy” pozwala Pracownikom w sposób zwięzły i bez zbędnej
otoczki teoretycznej przyswoić wiedzę, ma
również znaczenie w utrwalaniu materiału
przedstawionego na szkoleniach, które zobowiązana jest odbyć każda osoba zatrudniona
w firmie. W przypadku pytań lub wątpliwości,
pracownik o wiele chętniej sięga do filmu, niż
do tradycyjnych materiałów szkoleniowych.
Umieszczenie „Pigułek Wiedzy” na firmowym Intranecie sprawiło, że Pracownicy są
bardziej samodzielni i efektywni w wykonywaniu zadań, co z kolei przekłada się na ogólnie sprawniejsze funkcjonowanie całej firmy.
Takie efekty realnie przekładają się na lepsze
wykorzystanie czasu pracy w różnych Departamentach.

HR najwyższej jakości

maCroLogiC sa
Branża:
informatyczna
LiCzBa praCowników:
280

Anna Andraszek

zasięg działaLnośCi:
cała Polska

Dyrektor ds. Jakości i Rozwoju Kadr

Macrologic SA jest obecny na rynku od
1986 roku. Dostarcza przedsiębiorstwom
rozwiązania informatyczne wspomagające
realizacje ich celów biznesowych. Wspiera
klientów w podejmowaniu strategicznych
decyzji i dostarcza wiedzę o sytuacji ich
przedsiębiorstwa. Macrologic działa w całym kraju, posiada 14 lokalizacji. Z rozwiązań firmy korzysta stale ponad 2000 przedsiębiorstw z różnych branż. Od maja 2000
roku akcje spółki są notowane na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie.

główny CeL projektu
E-szkolenia dla Pracowników pracujących
w 14 lokalizacjach na terenie Polski – szybki i łatwy dostęp do wiedzy.
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odBiorCy
Wszyscy Pracownicy.

Chcąc zapewnić Pracownikom
łatwy i szybki dostęp do szkoleń, wprowadziliśmy webinaria, które również pozwalają wyeliminować czasochłonne i uciążliwe
dojazdy na szkolenia. Projekt wdrożenia
webinarów rozpoczął się od przeszkolenia
Pracowników HR oraz grupy Trenerów.
Szkolenie obejmowało zasady przygotowania i prowadzenia webinariów i warsztatów on-line oraz przegląd narzędzi dostępnych w programach i ich zastosowanie. Po
pierwszych webinariach wspólnie z Trenerami wypracowaliśmy własne standardy
pracy, powstał nasz autorski wzorzec webinaru. Przygotowaliśmy wzór prezentacji
do szkoleń on-line ze specjalnymi slajdami
(przerwa, ankieta, czas na pytania, film)
oraz dokument opisujący w skrócie przygotowanie do webinaru i podział ról (Prezenter, Moderator).

Opracowany został jasny system wynagradzania Trenerów i Moderatorów za
przygotowanie i prowadzenie webinarów.
Zakładał on wzrost wynagrodzenia ponad
bazowe w przypadku bardzo dobrej oceny
webinarium i zmniejszenie kwoty w przypadku złej oceny. Wynagrodzenie było na
tyle atrakcyjne, że Trenerzy chętnie podejmowali się zadania. Dzięki realizacji projektu, zmieniło się podejście do szkoleń.
Forma webinarów zachęca Pracowników
do dzielenia się nie tylko wiedzą, ale i doświadczeniami ze zrealizowanych case’ów
z różnych obszarów zarządzania: finansów,
controllingu, logistyki czy produkcji. Nasi
Pracownicy zyskali więcej wolnego czasu
i możliwość wzięcia udziału interesujących
ich szkoleniach. Dział HR zdobył cenne doświadczenia i sam przygotowuje nowych
trenerów do szkoleń on-line.

HR najwyższej jakości

rozwÓJ pracowNikÓw

orange poLska
Branża:
telekomunikacyjna
LiCzBa praCowników:
prawie 20 000

Jacek Kowalski

zasięg działaLnośCi:
cała Polska

Członek Zarządu TP
ds. Zasobów Ludzkich

Orange Polska jest wiodącym dostawcą
usług telekomunikacyjnych w Polsce. Marka Orange jest bardzo wysoko oceniana
przez polskich konsumentów pod względem wyboru i jakości oferowanych usług.
Pod marką Orange sprzedawana jest obecnie telefonia komórkowa i stacjonarna,
mobilny i stacjonarny dostęp do Internetu,
transmisja danych oraz usługi multimedialne: mobilna telewizja, mobilny portal
i kontent muzyczny. Orange Polska jest
częścią międzynarodowej Grupy Orange
na świecie.

główny CeL projektu
Budowanie kultury organizacyjnej poprzez
wzmacnianie stylu zarządzania.
odBiorCy
Menedżerowie.

Orange Campus jest kluczowym
korporacyjnym programem rozwojowym
dla menedżerów. To zróżnicowana oferta szkoleń menedżerskich i innych działań rozwojowych dla każdego menedżera
w Orange. Program wspiera rozwój kompetencji Pracowników umacniając pożądany
styl zarządzania Orange, oparty o Kompetencje menedżera Orange i wartości Grupy.
Program stworzono przy pełnej współpracy międzynarodowego zespołu. Uwzględnia różnorodne doświadczenia i konteksty
krajów Orange. Oferta jest adresowana do
menedżerów wszystkich szczebli, co oznacza potencjalną skalę ok. 20 tys. menedżerów Grupy, w tym ok. 2 tys. w Orange
Polska
Orange Campus obejmuje ponad 25 międzynarodowych programów szkoleniowych oraz lokalną ofertę dla Orange Polska: 7 programów szkoleniowych i sesje
inspiracyjne. Sesje są prowadzone przez
członków zarządu Orange Polska i zewnętrz-
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nych ekspertów. Dotyczą ważnych dla
menedżerów tematów i pomagają rozumieć decyzje biznesowe, specyfikę relacji
z Pracownikami, itp. Istotnym celem programu jest integracja menedżerów i rozwój współpracy. Zapraszając menedżerów
z różnych funkcji biznesowych, krajów, dajemy im możliwość dzielenia się doświadczeniami, wiedzą oraz najlepszymi praktykami menedżerskimi. Menedżerowie
sami zgłaszają się na szkolenia wybierając
wspólnie z przełożonym z dostępnej oferty
to, czego najbardziej potrzebują. Do dzisiaj
ponad 74 % menedżerów Orange Polska
uczestniczyło w przynajmniej jednym szkoleniu w ramach programu. We wszystkich
dotąd zrealizowanych szkoleniach wzięło
udział ponad 4300 uczestników.
W Orange Campus stworzyliśmy otwartą
ofertę i przestrzeń dla naszych menedżerów, w której mogą się spotykać, wymieniać doświadczeniami i wzajemnie inspirować.

HR najwyższej jakości

toyota motor
manuFaCturing
poLand sp. z o.o.
Branża:
motoryzacyjna
LiCzBa praCowników:
1 700
zasięg działaLnośCi:
cała Polska

Andrzej Jachym

Toyota Motor Manufacturing Poland funkcjonuje na rynku wałbrzyskim od 1999
roku. Jest jedną z dziewięciu fabryk koncernu Toyota w Europie i jednym z dwóch
zakładów produkcyjnych koncernu w Polsce. Dostarczamy silniki i skrzynie biegów
do modeli samochodów wytwarzanych
w Europie, a także w RPA. Roczna zdolność
produkcyjna firmy wynosi ponad milion
sztuk podzespołów. Pod względem możliwości produkcyjnych to największa baza
produkcyjna komponentów Toyoty poza
Japonią.

główny CeL projektu
Promowanie indywidualnego rozwoju
i tworzenie przyjaznego środowiska pracy.

Dyrektor HR

odBiorCy
Pracownicy Produkcji i Działów Wspierających.

Aby promować rozwój umiejętności Pracowników i działać na rzecz przyjaznego środowiska wprowadziliśmy i promujemy tzw. „Koła Jakości”. Jest to zespół
ludzi, z jednego obszaru bądź kilku obszarów czy działów, decydujących się na działanie w celu rozwiązania problemu według
przyjętej procedury oraz z wykorzystaniem
„narzędzi” Kół Jakości.
Wszyscy członkowie „Koła Jakości”, wraz
z liderem, poznają reguły i kroki postępowania, narzędzia, procedury rozwiązywania
problemów i rozwiązują aktualne istniejące
problemy. Wspólne zrozumienie problemów oznacza, że liderzy, członkowie Kół
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i Pracownicy z podległych dywizji jednakowo rozumieją problemy istniejące na stanowisku pracy. Jest to warunek nieodzowny,
aby wszyscy pracujący na danym stanowisku
działali w tym samym kierunku. Aby zapewnić aktywność Kółek Kontroli Jakości, personel kierowniczy i dozór muszą stworzyć
organizacje dla promowania działań Kółek
Kontroli Jakości i wypełniać przyporządkowane zadania. Prowadząc promocję, personel
kierowniczy i dozór powinni pobudzać motywacje członków i stale pomagać im tak, by
Kółka rozwijały się dobrze, a ich rozwój przyczyniał się do rozwoju firmy.

HR najwyższej jakości

csr i wewNĘtrzNY eMploYer braNDiNG

odnajdą odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania związanymi z zatrudnieniem, benefitami, politykami i procedurami HR, ważnymi wydarzeniami życiowymi pracowników (takimi jak
małżeństwo, śmierć członka rodziny, urodzenie
dziecka), rozwojem, rekrutacją wewnętrzną.
Portal zawiera także wzory dokumentów oraz
spis aktualnych wakatów, wraz z procedurą jak
przygotować się oraz zgłaszać swoją Kandydaturę do wewnętrznych procesów rekrutacyjnych.

aon Hewitt
Branża:
Doradztwo i rozwiązania
outsourcingowe w obszarze
zarządzania zasobami ludzkimi
LiCzBa praCowników:
ponad 700
zasięg działaLnośCi:
międzynarodowy

Aon plc jest światowym liderem usług zarządzania ryzykiem, ubezpieczeniowych
i reasekuracyjnych usług brokerskich, jak
również rozwiązań HR i outsourcingowych.
65 tys. Pracowników Aon ze 120 krajów
oferuje swoim klientom innowacyjne
i efektywne rozwiązania z obszaru zarządzania ryzykiem i produktywności pracowników. Aon Hewitt to światowy lider
w zakresie doradztwa i rozwiązań outsourcingowych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Ponad 29.000 Pracowników
Aon Hewitt w 90 krajach wspiera organizacje w najbardziej złożonych wyzwaniach
z zakresu wynagrodzeń, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych oraz zarządzania
talentami doprowadzając do poprawy wyników biznesowych firm. Aon Hewitt jest
częścią korporacji Aon (NYSE: AON).

Dariusz Pastula
HR Manager

główny CeL projektu
Poprawa komunikacji Działu HR z Pracownikami.
odBiorCy
Wszyscy Pracownicy.

HR Poland Connect – to projekt, na
który składa się portal intranetowy oraz wspólny adres mailowy wszystkich Pracowników
działu HR.
HR Poland Connect Mailbox – to narzędzie
usprawniające komunikację. Każdy z Pracowników, chcąc skontaktować się z działem personalnym, wysyła email na jeden adres pocztowy,
do którego dostęp ma cały zespół HR. Email
taki przydzielany jest odpowiedniej osobie,
która ma obowiązek zamknąć sprawę w ciągu
max. 3 dni. Obecnie średni czas oczekiwania na
odpowiedź to ok. 1 dzień roboczy. Dzięki wdrożeniu wspólnej skrzynki, mamy pełną wiedzę,
jakie najczęściej pojawiają się pytania i na tej
podstawie aktualizujemy nasze polityki oraz
poradniki, tak aby poszukiwane odpowiedzi
były lepiej dostępne dla Pracowników. Z drugiej
strony, zebranie wszystkich zapytań pracowniczych w jednym miejscu, pozwala na optymalne rozłożenie pracy pomiędzy członków zespołu HR, niezależnie od nieobecności.
HR Poland Connect Portal to portal intranetowy, który łączy cztery główne funkcjonalności:
1. Portal dla Pracowników, gdzie Pracownicy
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2. Portal dla przełożonych – każdy kierownik
czy menedżer ma dostęp do bazy informacji
potrzebnych do sprawnego pełnienia swojej
funkcji. Na portalu znajdzie szczegółowe informacje o corocznych cyklach (system ocen okresowych, podwyżki), wynagradzaniu, karach porządkowych, planowaniu rozwoju, programie
wdrażania nowych Pracowników czy prowadzeniu rekrutacji. Część menedżerska to także
kompleksowe informacje dotyczące przepisów
prawa, polityk oraz obowiązków na stanowiskach kierowniczych.
3. HR Auto-Request - sekcja pozwalająca na
złożenie wniosku o zaświadczenie (o zatrudnieniu, wynagrodzeniu) lub zmianę danych
personalnych w aktach pracowniczych i systemach. Takie rozwiązanie pozwoliło na odciążenie „frontowych” członków zespołu HR,
poprzez bezpośrednie przekazywanie prośby
do zespołów administracyjnych, które tworzą
właściwe dokumenty oraz dokonują zmian systemowych.
4. Champion Recognition – strona internetowa, na której każdy z Pracowników może wyrazić podziękowanie lub uznanie za osiągnięcia
w pracy innego Pracownika. Strona pozwala
wysłać e-kartkę z podziękowaniem, dodatkowo Pracownik może wręczyć mały upominek.
Słowa uznania wysyłane są również do bezpośredniego przełożonego docenionej osoby, do
wiadomości.
HR Connect Portal jest aktualizowany w czasie
rzeczywistym przez dział HR, przez co stanowi
rzetelne źródło informacji oraz cieszy się bardzo
dużą popularnością wśród Pracowników. Dział
HR dzięki automatyzacji i standaryzacji niektórych obszarów, jest w stanie skoncentrować się
na swojej funkcji strategicznej (a nie tylko administracyjnej).

HR najwyższej jakości

netia
Branża:
telekomunikacyjna
LiCzBa praCowników:
ponad 1 500
zasięg działaLnośCi:
krajowy

Netia jest jednym z największych i jednocześnie najszybciej rozwijającym się operatorem telekomunikacyjnym w Polsce.
Dostarczamy kompleksowe, zintegrowane
i przyjazne użytkownikowi rozwiązania on-line takie jak: dostęp do Internetu, usługi
transmisji danych, telefoniczne usługi głosowe oraz sieciowe usługi hurtowe, zarówno dla klientów indywidualnych jak i firm
w całej Polsce.

Anna Rajtar – Klepuszewska
Dyrektor ds. HR.

główny CeL projektu
Promocja wartości organizacyjnych.
odBiorCy
Wszyscy Pracownicy organizacji.

W Netii dbamy o komunikację
wewnętrzną – wierząc, że Pracownik dobrze poinformowany, to Pracownik bardziej skuteczny i zmotywowany. Informując pracowników o kluczowych projektach,
procesach i wydarzeniach w firmie, wykorzystujemy różnorodne media. Oprócz
tradycyjnych, takich jak magazyn firmowy
(zdobywca międzynarodowych nagród),
e-mail czy intranet, także te najnowszej
generacji jak streaming on-line czy też
elektroniczne „awatary” – urządzenia prezentacyjne rozstawione w naszych placówkach, wyświetlające najważniejsze firmowe
informacje, aktualizowane sieciowo.
Pamiętamy także o zbieraniu informacji
„dół-góra” (z ang. „bottom-up”). Pomocne są w tym typowe narzędzia, takie jak
ankiety czy badanie klimatu organizacji.
Tym natomiast co wyróżnia Netię w tym
zakresie jest specjalny zespół, dbający
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o aspekty „miękkie” lub też jak określa się
to w naszej organizacji, aspekty „pod linią
wody” (metafora góry lodowej). Ten specjalny zespół - Organizational Eﬀectiveness
Team – w skrócie „OE Team” - ma na celu
zbieranie informacji i podejmowanie działań związanych z tzw. „miękkim” aspektem
zarządzania, a więc tematami związanymi
z emocjami, relacjami, potrzebami i oczekiwaniami pracowników. OE Team składa się
z przedstawicieli różnych departamentów.
Zadaniem tego zespołu jest także promocja wartości firmowych i pomaganie pracownikom w ich zrozumieniu i identyfikacji
z nimi. Członkowie OE Teamu uczestniczą
w wyjazdach integracyjnych departamentów, podczas których prowadzą szkolenia
i gry symulacyjne pokazujące znaczenie
naszych wartości firmowych. Cały zespół
został specjalnie przeszkolony przez firmę
zewnętrzną pod kątem rozwoju umiejętności miękkich i prowadzenia warsztatów.

HR najwyższej jakości
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sCanmed
muLtimedis s.a.
Branża:
usługi medyczne
LiCzBa praCowników:
1 500
zasięg działaLnośCi:
Polska

Joanna Wcześniak

Grupa Scanmed Multimedis od ponad 10
lat jest liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej w Polsce.
Grupa dba o zdrowie Pacjentów na każdym
etapie leczenia - od konsultacji lekarskich,
poprzez diagnostykę, badania analityczne,
transporty medyczne i wizyty domowe, aż
po leczenie szpitalne. Scanmed Multimedis
działa w największych miastach w Polsce
(Kraków, Warszawa, Wrocław, Katowice,
Poznań, Gdańsk) oferując usługi w ramach
25 wielospecjalistycznych centrów medycznych, sieci ponad 650 placówek partnerskich
i Szpitala św. Rafała zlokalizowanego w Krakowie. Do tej pory usługi oferowane w ramach Grupy Scanmed Multimedis wybrało
ponad 320 tysięcy pacjentów indywidualnych i blisko 20 tysięcy klientów korporacyjnych.

główny CeL projektu
Zwiększenie satysfakcji zawodowej Pracowników i ich zaangażowania w działania
na rzecz otoczenia społecznego, budowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi
w oparciu o wartości ważne dla firmy.
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HR Biznes Partner

odBiorCy
Wszyscy Pracownicy.

Zmiany wprowadzone w ramach
projektu wdrożenia Kodeksu Etyki objęły
między innymi kodyfikację i ujednolicenie
standardów dotyczących równego traktowania i zasad etycznych organizacji. Kodeks
Etyki zawiera założenia różnorodności,
w szczególności związane z tworzeniem atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia szacunek dla różnorodności, sprzeciw wobec dyskryminacji oraz mobbingu.
Kodeks odnosi się do takich obszarów jak:
zasady budowania relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy, udział w życiu
publicznym, bezpieczeństwo informacji
i danych, bezpieczeństwo transakcji z kontrahentami, konﬂikty interesów, itp. Ważnym elementem Kodeksu Etyki stało się
określenie zasad i norm względem takich

interesariuszy, jak: Pracownicy, Klienci/
Pacjenci, Akcjonariusze, Dostawcy, Kontrahenci, otoczenie społeczne.
W ramach procesu wdrażania Kodeksu
Etyki, przeprowadzono szkolenia z obowiązujących zasad etycznych wyrażonych
w Kodeksie dla wszystkich Pracowników
organizacji oraz upubliczniono Kodeks na
stronie internetowej Spółki.
Celem Scanmed Multimedis jest kontynuacja podjętych w obszarze zarządzania etyką działań i wdrożenie normy SA8000, która
jest jedyną certyfikowaną normą CSR odnosząca się do miejsca pracy.

HR najwyższej jakości

dla kolegów z niższych szczebli menedżerskich. Ci ostatni z kolei staną się asesorami
dla kolejnego, niższego szczebla menedżerskiego.
Włączenie menedżmentu w proces oceny
kompetencji zostało pomyślane zarówno
jako proces wzmocnienia umiejętności
oceny kompetencji pracowników, jak i dawania konstruktywnej informacji zwrotnej
nakierowanej na mobilizację do podejmowania działań.

Siemens
Branża:
elektroniczna, elektrotechniczna
Liczba Pracowników:
ponad 1000
Zasięg działalności:
międzynarodowy

Siemens działa w ponad 190 państwach
na całym świecie. W Polsce reprezentuje
go Siemens Sp. z o.o., działająca od 1991
roku. Oferuje najbardziej zaawansowane
technologie we wszystkich obszarach swojej działalności, dzięki czemu przyczynia się
znacząco do modernizacji polskiej gospodarki.
Siemens jest spółką, w skład której wchodzą cztery sektory. Oferta sektora Energy
obejmuje wszelkie rozwiązania i produkty
związane z wytwarzaniem energii, ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych,
oraz z przesyłem i rozdziałem energii. Sektor Healthcare oferuje różnorodny sprzęt
diagnostyczny i terapeutyczny oraz systemy informatyczne pozwalające placówkom służby zdrowia na bardziej efektywną
pracę. Kolejny sektor to Industry, który reprezentuje nasze kompetencje w zakresie
innowacyjnych i przyjaznych środowisku
kompleksowych rozwiązań dla przemysłu.
Sektor Infrastructure & Cities to odpowiedź Siemensa na postępujące zmiany
demograficzne i urbanizacyjne, rosnącą
rolę miast i ich potrzeb. Siemens nie ogranicza swojej działalności w Polsce jedynie
do sfery biznesowej. Angażuje się także
w liczne działania służące polskiemu społeczeństwu, wspierające naukę i kulturę.
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Wiesława Czarnecka – Stańczak
Dyrektor Działu
ds. Personalnych

Główny cel projektu
Wzrost zaangażowania Pracowników dzięki
odpowiedniemu kształtowania kultury organizacyjnej.
Odbiorcy
Wszyscy Pracownicy.

W 2013 roku w Siemensie zrealizowano badanie kultury organizacyjnej, którego celem było z jednej strony
zdefiniowanie kultury, która wspierałaby
realizację ambitnych celów biznesowych
w przyszłości, z drugiej zaś przeanalizowanie, jak ta kultura wygląda obecnie. Najważniejsze wnioski dotyczyły m.in. niedostatków w stylu przywództwa dużej części
menedżerów w zakresie motywowania
pracowników do większego zaangażowania, konieczności przykładania większej
wagi do oczekiwań klienta, otwartości we
wzajemnej komunikacji, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, większej otwartości
na współdziałanie. Na podstawie wspólnie
wypracowanych wniosków, menedżerowie, poczynając od najwyższego stopnia
kierownictwa, zostali zaangażowani w sesje Development Center. Głównym założeniem inicjatywy było to, że każdy otrzyma
cenne informacje zwrotne na temat swoich umiejętności i zachowań, a oprócz tego,
po przeszkoleniu przyjmie rolę obserwatora
(asesora) podczas sesji Development Center

Choć inicjatywa ta jest nadal w toku, już
widzimy jej pierwsze pozytywne efekty
w postaci chęci i zaangażowania menedżerów do działania zgodnie z otrzymanym
przez nich feedbackiem, doskonalenia
swoich umiejętności i uczestnictwa w kolejnych etapach inicjatywy.
Aby Pracownicy mogli rozwijać umiejętności przywódcze, pogłębiać współpracę,
dzielić się doświadczeniem, zachęcać do
odkrywania i rozwoju własnych pasji oraz
dla osób pragnących zdobyć nowe doświadczenia i kompetencje, uruchamiamy
w naszej firmie szereg inicjatyw. Ich wspólnym mianownikiem jest zaangażowanie
ludzi w ramach organizacji. Dzieje się tak
w uruchomionym przez nas programie
mentoringu, w którym bardziej doświadczone osoby dzielą się doświadczeniem
oraz zachęcają do odkrywania potencjału
innych kolegów. Bywa, że stają się doradcami, przy realizacji trudnego zadania czy
borykaniu się z decyzją dotyczącą dalszej
ścieżki kariery.
O rozwój umiejętności społecznych zespołów, a także umiejętności przywódczych
dbamy w innych warunkach niż codzienne
sytuacje biznesowe, zachęcając do udziału
w Programie Wolontariatu Pracowniczego,
który z roku na rok notuje coraz to większą
liczbę zrealizowanych projektów i ich beneficjentów.
Temat kultury organizacyjnej jest dla nas bardzo istotny, ponieważ widzimy jego kluczowy
wpływ na współpracę i zaangażowanie Pracowników w firmie, a w dalszej perspektywie
na realizację celów, do których dążymy.

HR najwyższej jakości
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siteCH sp. z o.o.
Branża:
motoryzacyjna
LiCzBa praCowników:
1 800

Edyta Zarecka

zasięg działaLnośCi:
międzynarodowy

Dyrektor Personalny
w Sitech Sp. z o.o.

Sitech Sp. z o.o. jest renomowaną spółką
należącą do międzynarodowego koncernu
Volkswagen, która specjalizuje się w konstrukcji i produkcji metalowych stelaży siedzisk samochodowych. Polkowicki zakład
projektuje i produkuje siedziska do wybranych modeli samochodów Koncernu.
Sitech Sp. z o.o. wyznacza najwyższe standardy jakości i spełnia potrzeby najbardziej
wymagających klientów. Zespół pracujący
w firmie wyróżnia wiedza, doświadczenie i motywacja do pracy. Fundamentem
działań spółki są takie wartości jak: zadowolenie klienta, trwałe produkty, odpowiedzialne działanie i innowacyjność pracy.
W 2013 Sitech Sp. z o.o. stworzyła w Głogowie drugi zakład w Polsce.

główny CeL projektu
Regularne monitorowanie zadowolenia
Pracowników i poprawa komunikacji.
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odBiorCy
Wszyscy Pracownicy.

„Barometr nastrojów” to badanie, którego celem jest regularne monitorowanie zadowolenia Pracowników. Prawidłowa komunikacja jest kluczowym
czynnikiem budowania pozytywnych relacji
z Pracownikami. Podczas omawiania wyników, Pracownicy wspólnie z przełożonym
definiują obszary do doskonalenia, a następnie opracowują działania usprawniające. Status postępów wdrożenia środków
zaradczych jest co miesiąc raportowany
zarządowi. Raportowanie jest ważnym instrumentem dającym poczucie pewności,
że działania „Barometru Nastrojów” są
wprowadzane w życie.

Efektywna komunikacja nie może być jednak procesem jednostronnym, dlatego
Sitech Sp. z o.o. organizuje kwartalne spotkania, w których bierze udział kadra zarządzająca, partnerzy społeczni oraz załoga.
Zarówno pracodawca, jak i partnerzy społeczni przedstawiają najistotniejsze tematy.
Pracodawca przedstawia aktualną sytuację
spółki oraz wskazuje kierunki rozwoju firmy. Dla Pracowników istotnym elementem spotkania jest możliwość zadawania
otwartych pytań, zarówno partnerom społecznym, jak i poszczególnym przedstawicielom pracodawcy.

HR najwyższej jakości

wHirLpooL s.a.
Branża:
AGD
LiCzBa praCowników:
ponad 2 000

Paweł Miłoszewski

zasięg działaLnośCi:
międzynarodowy

Dyrektor ds. Zarządzania Personelem

Whirlpool jest wiodącym światowym producentem i dostawcą dużego sprzętu gospodarstwa domowego, który zatrudnia
przeszło 73 000 Pracowników i jest obecny
w ponad 170 krajach. Obecnie Whirlpool
we Wrocławiu to trzy Fabryki: Chłodnictwa, Zmywarek i Kuchenek oraz Działy Rozwoju Produktów, Narzędziownia i Centrum
Dystrybucyjne.

główny CeL projektu
Angażowanie Pracowników we wspólne
działanie.
odBiorCy
Wyselekcjonowani Pracownicy.

Od 1999 roku nasza firma wspiera Habitat for Humanity – organizację
charytatywną działającą na rzecz eliminowania ubóstwa mieszkaniowego na całym
świecie. Habitat buduje proste, trwałe
i niedrogie mieszkania, zapewniając w ten
sposób potrzebującym rodzinom skromne
i godne miejsce do życia. Angażujemy się
w te działania, przekazując sprzęt AGD do
nowych domów, a także włączając naszych
Pracowników - wolontariuszy w pomoc
przy ich budowie. Do tej pory Pracownicy z różnych siedzib firmy uczestniczyli
w projektach budowy domów w Europie,
Ameryce i Afryce Południowej. Chęć udział
w projekcie zgłaszają Pracownicy z całego
regionu EMEA. Grupa osób, która na kilka
dni wyjeżdża budować dom, wybierana jest
spośród wszystkich chętnych.
W 2006 roku, w ramach największego
w Polsce programu promującego dobroczynność i społeczne zaangażowanie firm,
otrzymaliśmy tytuł „Dobroczyńca Roku” za
współpracę właśnie z Habitat for Humanity.
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wieLton s.a.
Branża:
motoryzacyjna
LiCzBa praCowników:
ponad 1000
zasięg działaLnośCi:
międzynarodowy

Wielton S.A. - spółka publiczna notowana
na GPW w Warszawie. Produkuje naczepy, przyczepy i zabudowy do samochodów ciężarowych, w tym asortyment dla
rolnictwa. Jest pionierem pod względem
wprowadzania nowoczesnych technologii i opracowywania własnych rozwiązań
konstrukcyjnych. W 2013 roku wyprodukowała ponad 6580 sztuk produktów, co
utrzymuje spółkę na pozycji lidera w Polsce
i 5 pozycji w Europie. Firma oferuje ponad
80 różnego rodzaju produktów, odpowiadających na zapotrzebowanie najbardziej
wymagających odbiorców. Do naszych
Klientów zaliczają się firmy transportowe,
budowlane, produkcyjne, rolnicze i dystrybucyjne, zarówno w kraju, jak i za granicą.
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Joanna Cesarz

Kierownik Działu Personalnego

główny CeL projektu
Promowanie zasad bezpiecznej pracy.
odBiorCy
Wszyscy Pracownicy.

Profilaktyka zdrowotna jest ważnym elementem działań Wieltonu wobec
swoich Pracowników. Projekt „Bezpieczeństwo” ruszył w czerwcu 2012 roku. Idea
oparta jest na wykorzystaniu na plakatach
wizerunków dzieci pracowników, które
mają przekonywać dorosłych do przestrzegania zasad wspomagających bezpieczeństwo, takich jak: zakładanie kasku, ochronników słuchu, kamizelek rękawic, masek
i kombinezonów czy okularów ochronnych. Również profilaktyka zdrowotna jest
ważnym elementem działań firmy. Zarząd
firmy zdaje sobie sprawę, że kondycja
Pracowników zależy nie tylko od sposobu
w jaki pracują i przestrzegają zasad, lecz
także od tego, jak dbają o swoje zdrowie
i na ile zdrowy jest ich styl życia poza pracą.
Dlatego też projekt ma zwrócić uwagę także na higienę zdrowia i regularne działania

prozdrowotne. Zapewniamy pracownikom
dostęp do zdrowego jedzenia poprzez rozdawanie owoców z okolicznych sadów oraz
uruchomienie na stołówce tzw. „Zielonych
lunchy” czyli świeżych i zdrowych sałatek.
Pracownicy firmy w ramach akcji medycznych mogą wykonać bezpłatne badania
słuchu, oddać krew.
Firma angażuje się w akcje społeczne,
poprzez sponsorowanie badań profilaktycznych w ramach powiatowej akcji walki
z rakiem lub programu edukacyjno-profilaktycznego organizowanego przez Komendę Główną Policji.
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wspÓŁpraca eDUkacJi z bizNeseM

Casus Finanse
Branża:
finansowa
LiCzBa praCowników:
ponad 400
zasięg działaLnośCi:
międzynarodowy
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Sławomir Szarek
Prezes Zarządu

Grupa Casus Finanse na rynku zarządzania należnościami istnieje od 1997 roku.
Obecnie składa się z czterech ściśle współpracujących ze sobą Spółek: Casus Finanse
S.A., Casus Detektyw Sp. j., Casus Zarzycka
& Wspólnicy Kancelaria Prawna oraz BPO
Management.

główny CeL projektu
Zarządzanie projektami praktyk i staży.

Od 16 lat Grupa Casus Finanse prężnie
działa w zakresie zarządzania wierzytelnościami, w tym specjalizuje się w dziedzinie informacji gospodarczej i monitoringu
należności, zarówno na terenie kraju, jak
i za granicą. Zapewnia kompleksowe rozwiązania oraz doradztwo dla firm z zakresu
zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw.

Prowadzimy obecnie siedem
projektów praktyk w obszarach HR i księgowości. Charakteryzują je transparentność umów i zapisów współpracy ze
strony pracodawcy i praktykanta, jasny
i zrozumiały program, przypisany opiekun
i uczestnictwo praktykanta/stażysty w pełnym życiu firmy. To w 80 % po stronie stażysty/praktykanta leży decyzja, czy chce
z nami współpracować, oczywiście po pozytywnej ocenie jego pracy.

odBiorCy
Parktykanci i stażyści.

HR najwyższej jakości

wspÓŁpraca eDUkacJi z bizNeseM

jCommerCe sa
Branża:
informatyczna
LiCzBa praCowników:
150
zasięg działaLnośCi:
międzynarodowy

Firma działa od 2005 roku na rynku IT
dostarczając klientom przyjazne i funkcjonalne oprogramowanie biznesowe. Specjalizuje się w projektowaniu, doradztwie
oraz wdrażaniu rozwiązań informatycznych
z obszaru Information Management. Oferuje zaawansowane rozwiązania z obszaru
Business Intelligence, ERP, SFA oraz systemy i aplikacje dedykowane - webowe,
mobilne oraz desktopowe. Świadczy usługi w zakresie outsourcingu specjalistów
IT, realizacji projektów „pod klucz” oraz
autorskich szkoleń BI. Klientami firmy są
zarówno liderzy swoich branż w Polsce
i Europie, jak i firmy sektora MŚP oraz
przedstawiciele sektora publicznego.

Katarzyna Musialska
HR Business Partner

główny CeL projektu
Przybliżenie studentom i absolwentom
praktycznych aspektów pracy w branży IT.
odBiorCy
Studenci i absolwenci.

JCommerce SA oferuje praktyki
i staże dla studentów i absolwentów, które
realizowane są w oparciu o wysokie standardy. Każdy stażysta posiada osobistego
mentora, który prowadzi go przez cały
okres trwania stażu. Ponadto JCommerce
SA wyznaje zasadę „Learn by doing” co
wiąże się z angażowaniem każdego uczestnika stażu w realne i aktualne projekty firmy, dzięki czemu młody programista może
wykorzystać wiedzę w praktyce. Aż 90%
stażystów po zakończonym stażu zostaje
pracownikami firmy.
JCommerce SA bardzo dobrze rozumie
potrzebę kooperacji nauki z biznesem,
w związku z tym od początku swojej działalności współpracuje ze szkołami wyższymi z całej Polski, organizując dla studentów szkolenia, prelekcje oraz spotkania
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z udziałem najlepszych specjalistów firmy
JCommerce SA. Ponadto, firma została
członkiem Rady Programowej Wydziału
Informatyki Przemysłowej na Politechnice
Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz
Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach. Dzięki temu, wspólnie
z radami uczelni opracowywała nowy program kształcenia, tak, aby był zgodny z potrzebami rynku oraz zachował najwyższą
jakość.
JCommerce nieustannie dba o współpracę
ze studentami i absolwentami uczestnicząc
w wszelkich wydarzeniach akademickich,
sponsorując elementy infrastruktury na
uczelniach oraz zapraszając na szkolenia
wewnątrz firmy.

HR najwyższej jakości

Charakterystyczne dla naszej firmy jest
dawanie szansy osobom wchodzącym na
rynek pracy, tak aby nasi pracownicy dojrzewali razem z organizacją. Taka strategia
umożliwia znalezienie i pozyskanie najlepszych kandydatów na pojawiające się
wakaty, praktyki oraz staże. Jest również
nieodzownym elementem umacniania wizerunku firmy jako dobrego pracodawcy,
wspierającego osoby rozpoczynające karierę zawodową.

Lg dispLay
Branża:
elektroniczna
LiCzBa praCowników:
ponad 2 000
zasięg działaLnośCi:
międzynarodowy

Zbigniew Miedziński

LG Display jest czołowym producentem
ciekłokrystalicznych modułów LCD, 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 Meksyku. W Polsce LG
Display rozpoczęło działalność w 2006
roku i zajmuje się produkcją modułów,
które są kluczowym elementem telewizorów ciekłokrystalicznych. Prowadzenie
produkcji w Polsce pozwala firmie rozwijać
się i utrzymywać długofalową współpracę
z klientami i partnerami w kraju oraz w Europie.

główny CeL projektu
Wsparcie realizowanych działań rekrutacyjnych, budowanie marki pracodawcy z wyboru.

Dyrektor Personalny

odBiorCy
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci i absolwenci.

Firma LG Display wprowadziła
wiele rozwiązań zmierzających do unowocześnienia i usprawnienia procesów HR. Są
to m.in. współpraca z edukacją, standaryzacja procesu rekrutacji, oraz poprawa komunikacji między zarządem a pracownikami.
Współpraca ze środowiskiem szkolnym
i uniwersyteckim ma strategiczne znaczenie dla LG Display. Od kilku lat głównymi celami wysiłków skierowanych do
uczniów/studentów są: zapewnienie stałego dopływu kadry na stanowiska specjalistyczne poprzez budowanie marki firmy
jako pracodawcy z wyboru, polepszenie
umiejętności kandydatów poprzez budowanie wiedzy merytorycznej wśród grupy
docelowej. Cele te wywodzą się z polityki
kadrowej, która ma zapewnić stały dostęp
do wysokiej jakości kandydatów i poprzez
to zapobiegać zakłóceniom w procesie produkcyjnym, jak i zwiększać konkurencyjność,
oraz z kultury organizacyjnej, która jest
nastawiona na ciągłe zdobywanie wiedzy.
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Swoje działania LG Display Poland kieruje
do dwóch grup:
1. Studentów i absolwentów ze znajomością języka angielskiego, posiadających
kwalifikacje w zarządzaniu produkcją, zarządzaniu jakością, elektronice, energetyce, mechanice i budowie maszyn, finansach, księgowości, HR i logistyce.
2. Uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych o profilu: mechanicznym, mechatronicznym i elektronicznym.
Działania, jakie firma kieruje do potencjalnych pracowników to przede wszystkim:
udział w targach pracy, organizowanie dla
studentów i uczniów Dni Otwartych, gdzie
pokazujemy jak wygląda codzienne życie
w firmie, program płatnych praktyk, możliwość pisania pracy dyplomowych w oparciu o rozwiązania LG Display, szkolenia dla
praktykantów i studentów, przekazywanie
doświadczenia i wiedzy poprzez programy
mentoringowe, specjalistyczne wykłady
na uczelniach, program ambasadorski,
warsztaty na terenie firmy dla małych grup
uczniów z ponadgimnazjalnych szkół technicznych, mentoring dla studentów oraz
projekty organizowane wspólnie z uczelniami, biurami karier, kołami studenckimi.
Bezpośrednie korzyści z aktywności edukacyjnej LG Display czerpią również sami
uczniowie i studenci. Kontakt z firmą
umożliwia im poznanie wymagań pracodawcy, możliwości rozwoju zawodowego
w wybranych obszarach, mechanizmów
funkcjonowania korporacji.

HR najwyższej jakości

wspÓŁpraca eDUkacJi z bizNeseM

pearL stream
Branża:
produkcyjna
LiCzBa praCowników:
ponad 200

Bożena Magiera

zasięg działaLnośCi:
międzynarodowy

Dyrektor Działu Personalnego

Pearl Stream powstała pod koniec 2010
roku, a zatrudnienie Pracowników i produkcję rozpoczęła w lutym 2011 roku. Firma zajmuje się produkcją podzespołów
i elementów do branży elektronicznej i automotive.

główny CeL projektu
Aktywne wsparcie kształcenia zawodowego.
odBiorCy
Uczniowie.

Pearl Stream ma świadomość,
że aktualnie w systemie edukacji zawodowej funkcjonują kierunki kształcące kandydatów, którzy nie odpowiadają realnym
potrzebom pracodawców, co skutkuje bezrobociem wśród młodych ludzi. Odpowiedzią firmy na jej przyszłe potrzeby kadrowe, jest współpraca z Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach
Opolskich. Umożliwia aktywne wsparcie
kształcenia uczniów w zawodach, które są
kluczowe dla organizacji o profilu produkcyjnym. To natomiast ułatwi pozyskanie
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, znających nie tylko specyfikę zawodu,
ale również oczekiwania i środowisko pracodawcy. Grupą docelową Pearl Stream jest
młodzież szkolna, przy czym działania mają
w dużej mierze charakter prewencyjny. Firma zaplanowała szereg wydarzeń, w tym
spotkań, skierowanych do gimnazjalistów
klas III - to oni bowiem zostaną niebawem
uczniami szkół średnich. Kontakt z biznesem
może im ułatwić podjęcie decyzji o wyborze
docelowego kierunku, pod kątem potencjalnych możliwości pracy w Pearl Stream.
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Uczniom patronackich klas zawodowych
firma zapewnia praktyki na terenie zakładu produkcyjnego. Gwarantuje również
wsparcie opiekuna praktyki oraz mentora ze strony HR, w obszarze doradztwa
w zakresie komunikacji, pracy w zespole,
asertywności, zaangażowania, aż po ocenę
okresową i informację zwrotną. Docelowo spółka przygotowuje się do tworzenia
stanowisk pracy dla najlepszych uczniów.
We współpracę ze szkołą, po stronie Pearl
Stream, zaangażowani są merytorycznie
managerowie poszczególnych działów produkcyjnych, specjalista ds. BHP oraz cały
Dział HR. Dodatkowo, włączony jest w nią
również obcojęzyczny zarząd, dla którego
tego rodzaju inicjatywy są świadectwem,
że szkolnictwo w połączeniu z biznesem
jest w stanie stworzyć silne więzi oparte
na wzajemnym zaufaniu i konstruktywnej
kooperacji.

HR najwyższej jakości

pgnig termika sa
Branża:
energetyczna
LiCzBa praCowników:
ponad 1000

Marzena Cieślak

zasięg działaLnośCi:
Polska

Dyrektor Departamentu
Personalnego

Grupa Kapitałowa PGNiG to wiodący podmiot na rynku energetycznym w Polsce,
którego podstawowym celem jest dostarczanie klientom w niezawodny sposób
najlepszych rozwiązań w zakresie dostawy
gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz
cieplnej. PGNiG TERMIKA to jedna ze spółek w Grupie Kapitałowej PGNiG. Zajmuje
się produkcją, dystrybucją i sprzedażą ciepła oraz energii elektrycznej. PGNiG TERMIKA SA jest największym wytwórcą ciepła
i energii elektrycznej w skojarzeniu. Spółka,
kierując się zasadami odpowiedzialności
społecznej i troską o środowisko, buduje
swoją wartość i przewagę konkurencyjną
dzięki zadowoleniu klientów i zaangażowaniu Pracowników.

główny CeL projektu
Pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanych Pracowników z wykształceniem średnim technicznym.
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odBiorCy
Uczniowie gimnazjów i szkół średnich
o profilu technicznym.

Realizowany od 2009 roku program edukacyjny „Zagrzewamy do nauki”
jest odpowiedzią na zainicjowane przez
Zarząd Spółki długofalowe analizy odejść
pracowników z uprawnieniami emerytalnymi, przede wszystkim w obszarze produkcji
- jak również prognozowaną sytuację na
rynku pracy w Polsce oraz ówczesny brak
możliwości kształcenia w kierunkach energetycznych. Głównym celem programu jest
pozyskanie Pracowników znających specyfikę pracy w branży energetycznej i zakładach
firmy oraz świadomych umiejętności, które
są ważne z punktu widzenia przyszłej pracy. Program promuje także zawód technik
energetyk wśród gimnazjalistów na terenie
Mazowsza, jak również wspiera edukacyjnie i finansowo szkoły oraz najzdolniejszych
uczniów. W ramach programu realizowany
jest cykl praktycznych warsztatów technicznych skierowanych do uczniów klas
pierwszych i drugich z klas technik energetyk. Uczniowie klas trzecich biorą udział

w warsztatach rozwijających umiejętności
miękkie (m.in. z zakresu autoprezentacji,
budowania relacji, komunikacji itp.), przygotowujących uczniów do udziału w procesie rekrutacji, jak i do miesięcznych praktyk
zawodowych organizowanych na terenie
zakładów PGNiG TERMIKA SA. Maturzyści
uczestniczą w zajęciach specjalizacyjnych
poszerzających ich zakres wiedzy technicznej. Ponadto uczniowie mają możliwość
wzięcia udziału w Programie Stypendialnym, który skierowany jest do uczniów osiągających najwyższe wyniki, zainteresowanych rozwojem w branży energetycznej.
W ramach programu prowadzone są również działania promocyjne szkół wśród gimnazjalistów, stojących przed decyzją wyboru
szkoły średniej, poprzez organizowanie konkursów wiedzy na temat branży energetycznej z nagrodami rzeczowymi fundowanymi
przez firmę.
Absolwenci szkół partnerskich uczestniczący w programie, są w pierwszej kolejności
brani pod uwagę podczas prowadzonych
w firmie rekrutacji. Osoby spełniające postawione w procesie rekrutacyjnym kryteria, otrzymują propozycję zatrudnienia
w firmie. W roku 2012 firma zatrudniła
pierwszych absolwentów szkół technicznych
biorących udział w programie edukacyjnym
„Zagrzewamy do nauki”.
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wspÓŁpraca eDUkacJi z bizNeseM

pwC
Branża:
konsultingowa
LiCzBa praCowników:
1 700
zasięg działaLnośCi:
międzynarodowy

PwC jest wiodącą globalną organizacją
świadczącą profesjonalne usługi doradcze. Korzystając z wiedzy i kwalifikacji
blisko 180.000 pracowników w 158 krajach, budujemy relacje z klientami, dzięki
usługom świadczonym w oparciu o zasady
najwyższej jakości, przejrzystości i uczciwości w działaniu. W Polsce PwC zatrudnia
zespół ponad 1700 specjalistów i kadry
wspierającej w siedmiu miastach: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Nasza oferta
jest kierowana do firm działających we
wszystkich sektorach gospodarki – zarówno do największych koncernów, jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych.

Tomasz Miłosz

Dyrektor ds. Personalnych

główny CeL projektu
Wsparcie rozwoju studentów poprzez
umożliwienie im zdobywania wiedzy
i umiejętności podczas praktyk, konkursów
i programów organizowanych przez PwC.
odBiorCy
Studenci.

PwC współpracuje z uczelniami o różnych profilach – od uczelni ekonomicznych, poprzez uniwersytety, aż
po szkoły wyższe o profilu technicznym.
Współpraca obejmuje trzy poziomy zaangażowania:
1. Działania o charakterze edukacyjnym –
warsztaty / prezentacje / spotkania ze studentami;
2. Działania promocyjno-edukacyjne – program ambasadorski, konkursy, wydarzenia
na uczelniach;
3. Współpraca partnerska – najwyższy
poziom zaangażowania, obejmujący indywidualne, dopasowane do potrzeb formy
współpracy z władzami uczelni. Współpraca na tym poziomie polega m.in. na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem biznesowym ekspertów PwC z kadrą akademicką.
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Współpraca z PwC przynosi obustronne korzyści – z jednej strony szkoły wyższe wzbogacają swoją ofertę kierowaną do studentów, zwiększają swoją atrakcyjność na tle
konkurencji, dzięki oferowaniu studentom
możliwości odbycia płatnego stażu w dużej
firmie oraz regularnym spotkaniom z ekspertami. Nie bez znaczenia jest również
dialog pomiędzy biznesem i uczelniami,
który umożliwia kształtowanie programów
nauczania w taki sposób, aby lepiej przygotowywały studentów do startu na rynku
pracy.
We współpracę z sektorem edukacji zaangażowanych jest wielu Pracowników PwC
z każdego obszaru firmy. Zaangażowanie to
przybiera różne formy – od merytorycznego, przy opracowaniu case studies, poprzez
prowadzenie prezentacji, wykładów, spotkań, dyskusji, pracę w jury konkursowym,
aż po publikacje w mediach studenckich.
Pracownicy uczestniczą w targach pracy,
Dniach Kariery, warsztatach, konferencjach
oraz konkursach.
Współpraca PwC ze środowiskiem studenckim ma charakter długofalowy.
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teCHLand
Branża:
elektroniczna rozrywka
LiCzBa praCowników:
200
zasięg działaLnośCi:
międzynarodowy

Natalia Selinger

Techland to największy polski deweloper
gier komputerowych oraz ceniony producent profesjonalnego oprogramowania użytkowego. Od momentu powstania
w 1991 roku firma konsekwentnie umacnia
swoją pozycję w branży, a z początkiem nowego tysiąclecia rozpoczęła podbój rynków
międzynarodowych. Techland to nie tylko
producent świetnych, zyskujących międzynarodowe uznanie gier, oprogramowania
użytkowego i rozrywkowego, ale także solidny wydawca i duży dystrybutor. Codziennie dostarcza światu najnowocześniejszą,
atrakcyjną, elektroniczną rozrywkę.

główny CeL projektu
Wsparcie procesu rekrutacji na stanowisko
Projektanta Poziomów Gier Komputerowych.
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HR Manager

odBiorCy
Studenci, absolwenci, Pracownicy innych
branż i osoby już pracujące na stanowisku
Projektant Poziomów Gier Komputerowych.

„Akademia Twórców Gier” to
seria bezpłatnych kursów e-learningowych, zaprojektowanych i opracowanych
przez doświadczonych specjalistów pracujących dla firmy Techland. Kursy są stworzone po to, aby wszystkich zainteresowanych uczyć jak tworzy się nowoczesne
gry komputerowe klasy AAA. Brak specjalistów - projektantów poziomów gier
komputerowych na rynku pracy wpłynął
na wybór tematu pilotażowego kursu Akademii Twórców Gier: „Level design tzn.
projektowanie poziomów w grach”. Pierwszy kurs został uruchomiony w marcu 2012
i obejmował wiedzę oraz ćwiczenia związane z tworzeniem poziomów. Kurs składał się
z części teoretycznej, wyjaśniającej na czym

polega projektowanie gier komputerowych
oraz części praktycznej, zawierającej przydatne praktyki i wskazówki. Przez cały czas
trwania kursu, uczestników wspierali opiekunowie – Pracownicy Techlandu. Kurs, patrząc z perspektywy uczestników, pozwolił
na stworzenie autorskiej części gry, co wielu kursantom przyniosło wiele satysfakcji
i dało obraz, jak wygląda praca przy tworzeniu poziomów do gry komputerowej.
Na potwierdzenie ukończenia kursu, każdy
uczestnik otrzymał Certyfikat oraz propozycję udziału w rekrutacji na stanowisko
Projektanta Poziomów Gier Komputerowych lub na staż w Dziale Projektowania
Poziomów.
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