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HR Najwyższej Jakości

Wprowadzenie
W

związku z zakończeniem drugiej edycji badania HR Najwyższej Jakości mamy przyjemność zaprezentować Państwu
kolejny raport podsumowujący wyniki badania, przedstawiający
projekty realizowane przez firmy wyróżnione w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim.
Certyfikat HR Najwyższej Jakości jest przyznawany przez PSZK firmom o najwyższych standardach zarządzania kapitałem ludzkim,
na podstawie obiektywnego, kompleksowego badania dotyczącego polityki personalnej. Badanie skoncentrowane jest na praktycznym wymiarze polityki i narzędziach HR stosowanych przez
firmę – proces audytu obejmuje między innymi takie obszary jak
zatrudnienie, rekrutacja i outplacement, rozwój pracowników, wynagrodzenie i systemy motywacyjne, komunikacja wewnętrzna
i etyka w organizacji oraz employer branding i CSR. Certyfikat HR
Najwyższej Jakości potwierdza, że organizacja wyróżnia się najlepszymi praktykami w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim,
a tym samym jest dobrym, rzetelnym i wiarygodnym pracodawcą.
Nagrodzone organizacje to przedsiębiorstwa realizujące politykę
personalną na najwyższym poziomie, wyznaczające trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz upowszechniające wysokie standardy branży HR w Polsce.
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W II edycji badania certyfikatem HR Najwyższej Jakości wyróżniono aż 46 firm. Tak duża liczba laureatów dowodzi, że coraz więcej organizacji traktuje politykę personalną jako istotny element
budowania wizerunku dobrego pracodawcy zarówno wśród obecnych, jak i przyszłych pracowników. Cieszy nas fakt, że dzięki badaniu mamy możliwość popularyzowania dobrych praktyk i inicjatyw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi realizowanych przez
Członków PSZK, którzy wyznaczają standardy w zakresie rozwoju
branży HR w Polsce.
Rozwój badania HR Najwyższej Jakości to dla nas potwierdzenie
skutecznie realizowanej misji PSZK, która zakłada aktywną współpracę i networking pomiędzy Członkami Stowarzyszenia oraz dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. Dzięki badaniu mamy możliwość prezentowania
coraz większej liczby rozwiązań stosowanych przez naszych Członków, które mogą stanowić przykład i inspirację dla innych. Jesteśmy zaszczyceni, że zrzeszamy grono firm, które w realny sposób
wpływają na podnoszenie rangi branży HR oraz przyczyniają się do
budowania strategicznej roli działów personalnych w osiąganiu celów biznesowych organizacji.
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Działania zrealizowane przez PSZK w ciągu ostatniego roku stanowią potwierdzenie rosnącego znaczenia zagadnienia zarządzania
kapitałem ludzkim oraz faktu, że praktycy HR to dziś aktywni i zaangażowani interesariusze rynku pracy. W ostatnich miesiącach
Członkowie PSZK brali udział w debatach mających realny wpływ
na kształt polskiego rynku pracy, czego przykładem jest Okrągły
Stół Wysokiej Jakości Praktyk Studenckich zorganizowany przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydarzenie przypieczętowało istotę Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk – dokumentu, który powstał przy czynnym udziale Członków PSZK - jako
rekomendowanego przez Ministerstwo rozwiązania służącego poprawie jakości edukacji praktycznej młodych ludzi w Polsce. Szeroka debata publiczna na temat trudności młodego pokolenia na
rynku pracy oraz kształcenia praktycznego uczniów i studentów to
jeden z ważniejszych efektów upowszechniania przez PSZK i jego
Członków idei Programu Polskich Ram Jakości Staży i Praktyk.
W 2014 roku PSZK, przy wsparciu Mecenasów, przeprowadziło
kampanię „Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz!”, której celem była
promocja idei i założeń Programu Polskich Ram Jakości Staży
i Praktyk. Działania zrealizowane w ramach kampanii cieszyły się
dużym zainteresowaniem mediów, co pozwoliło skutecznie zainteresować młodych ludzi tematem świadomego wyboru ścieżki zawodowej i konieczności rzetelnej edukacji praktycznej. Pozytywny
odbiór kampanii – zarówno ze strony uczniów i studentów oraz
pracodawców, ale i przedstawicieli strony rządowej i mediów, potwierdza słuszność nagłaśniania zagadnienia jakości staży i praktyk
oraz jest dla nas zachętą do podejmowania kolejnych działań upowszechniających ideę Programu.
Wiele istotnych zagadnień z perspektywy branży HR oraz zmian na
rynku pracy, podejmowaliśmy w ciągu ostatniego roku nie tylko
podczas spotkań na szczeblu rządowym, czy uczestnicząc w debacie medialnej, ale także na licznych wydarzeniach organizowanych
przez PSZK dla Członków i entuzjastów Stowarzyszenia. Wspólnie z przedstawicielami zrzeszonych organizacji spotykaliśmy się
i dzieliliśmy wiedzą i doświadczeniami podczas dużych, prestiżowych konferencji takich jak Międzynarodowy oraz Ogólnopolski
Konwent HR, jak i w czasie ekskluzywnych, kameralnych spotkań
HR Executive Meeting, dedykowanych wyłącznie Członkom PSZK.
Okazją do podsumowania ostatniego roku Członkostwa PSZK oraz
II edycji badania HR Najwyższej Jakości był również doroczny zjazd
Członków Instytucjonalnych PSZK i uroczystość HR Awards Ceremony, podczas której wręczyliśmy laureatom statuetki HR Najwyższej Jakości oraz debatowaliśmy na temat wyzwań branży HR na
kolejne lata.
Będziemy zaszczyceni mogąc nadal podejmować wspólnie z naszymi Członkami inicjatywy mające na celu rozwój rynku pracy
i edukacji oraz upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie.
Liczymy na to, że z każdym kolejnym rokiem będziemy mieli przyjemność prezentować jeszcze więcej przykładów działań naszych
Członków odznaczonych certyfikatem HR Najwyższej Jakości. Zachęcamy do lektury dalszej części Raportu przedstawiającej projekty
wyróżnionych w tym roku firm. Zapraszamy również do udziału
w kolejnych edycjach badania HR Najwyższej Jakości oraz wydarzeniach organizowanych przez PSZK.

„Dbanie o największą wartość organizacji – pracowników,
należy do priorytetów i celów strategicznych AB. Ugruntowana pozycja
rynkowa firmy nie byłaby możliwa bez zaangażowanego, doświadczonego i kompetentnego zespołu. Dlatego od lat firma prowadzi aktywną politykę personalną, której zadaniem jest stworzenie pracownikom
możliwości rozwoju zawodowego, awansu oraz zapewnienie przyjaznego otoczenia.”
Andrzej Bilski, Dyrektor ds. Personalnych AB S.A.

„Bardzo cieszymy się z wyróżnienia PSZK, które jest dla
nas potwierdzeniem wysokich standardów prowadzonej przez nas
polityki HR. W działaniach HR koncentrujemy się na aktywnościach,
które przekładają się na zwiększenie efektywności firmy i wspierają
realizację jej strategii. Nieustannie doskonalimy warunki oferowane
pracownikom, inwestujemy w ich rozwój, jednocześnie dbając o znakomitą atmosferę w pracy. Wiemy, że zaangażowanie pracowników jest
podstawą naszego sukcesu i pozwala nam utrzymywać pozycję lidera
w branży.”
Kinga Sobiech, Dyrektor ds. Personalnych, Corning Optical Communications.
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„Budowanie wizerunku firmy, jako dobrego pracodawcy jest
procesem długotrwałym, wymagającym skutecznej i przemyślanej polityki HR zorientowanej na rozwój kapitału ludzkiego w organizacji.
Certyfikat HR Najwyższej Jakości stanowi dla nas potwierdzenie, że
działania które podejmujemy nie tylko zmierzają w dobrym kierunku,
ale przede wszystkim – przynoszą efekt i przekładają się na satysfakcję
naszych pracowników.”
Anna Łokaj, Manager ds. Wizerunku Pracodawcy i Komunikacji HR
w Veolia Energia Polska.

„Realizacja długofalowej strategii Orange Polska, której
celem jest permanentne podnoszenie standardów zarządzania kapitałem ludzkim została zauważona i doceniona. To nas bardzo cieszy.
W Polsce wzrasta świadomość wagi oraz znaczenia, jakie dla każdego
przedsiębiorstwa mają działania HR. Chcemy dalej promować dobre
praktyki i pokazywać jak skutecznie prowadzić politykę zarządzania
zasobami ludzkimi.”
Jacek Kowalski, Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich Orange
Polska.

„W Nestlé zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z kluczowych obszarów skutecznego prowadzenia biznesu. Zgodnie z naszą
strategią Tworzenia Wspólnej Wartości (ang. Creating Shared Value,
CSV) wierzymy, że aby odnosić długoterminowe sukcesy, trzeba tak
prowadzić biznes, aby przynosił on korzyści całemu społeczeństwu,
w tym szczególnie pracownikom i partnerom biznesowym. Nasi pracownicy to nasz największy kapitał. Dziś odpowiedzialna społecznie
firma to taka, która oprócz stabilnego środowiska pracy, stwarza pracownikom szanse rozwoju oraz wspiera ich w godzeniu życia zawodowego i prywatnego, a także taka, która włącza pracowników w procesy
decyzyjne i zachęca do współdziałania oraz współodpowiedzialności za
firmę.”
Mariola Raudo, Kierownik ds. Rekrutacji i HR Biznes Partner Nestlé
Polska S.A.
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Rok 2014 w PSZK
Rok 2014 to:

5

5 HR Executive Meeting

Międzynarodowy Konwent HR

Ogólnopolski Konwent HR

Gala HR Awards Ceremony

spotkania i debaty
na szczeblu rządowym

Regionalnych Konwentów HR
w Krakowie, Poznaniu, Katowicach,
Gdańsku, we Wrocławiu

w Warszawie, Krakowie,
Gdańsku, Poznaniu, we
Wrocławiu
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Regionalne Konwenty HR
Podczas tegorocznych Konwentów prezentowane były zagadnienia związane z rekrutacją, motywowaniem, nowoczesnymi
narzędziami HR oraz rolą działów HR w budowaniu wizerunku dobrego pracodawcy
na rynku pracy. Konferencje są doskonałą okazją do nawiązania wartościowych
kontaktów, wymiany wiedzy oraz dyskusji
ze specjalistami z różnych sektorów HR.

HR Executive Meeting
To spotkania warsztatowe, podczas których
dyskutowane są bieżące wyzwania i zagadnienia HR. W czasie spotkań uczestnicy
mają także okazję do podzielenia się swoimi
uwagami na temat działań PSZK i zgłaszania
propozycji nowych inicjatyw.

Międzynarodowe i Ogólnopolskie
Konwenty HR
Głównym celem Konwentu Międzynarodowego jest podkreślanie strategicznej
roli HR oraz zaprezentowanie najnowszych
trendów związanych z HR w perspektywie
międzynarodowej. Tematem tegorocznego Konwentu Ogólnopolskiego były dobre
praktyki HR. W podziale na 3 różne panele
tematyczne eksperci HR prezentowali ciekawe studia przypadków.
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Okragły Stół Wysokiej Jakości
Praktyk Studenckich
Podczas spotkania przedstawiciele studentów, uczelni i pracodawców wraz z Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego debatowali
na temat praktyk dobrej jakości. Polskie
Ramy Jakości Staży i Praktyk wypracowane przez PSZK we współpracy z firmami
członkowskimi, były jednym z rekomendowanych podczas debaty rozwiązań, podnoszących jakość staży i praktyk zawodowych
oferowanych młodym ludziom.

Gala HR Awards Ceremony
Na Gali zostały wręczone wyróżnienia
HR Najwyższej Jakości, przedstawiciele firm
odebrali statuetki i certyfikaty potwierdzające realizację polityki personalnej na najwyższym poziomie. Była to również okazja do
rozmów na temat aktualnych wyzwań HR.
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marca
HR Executive Meeting
Warszawa

30
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HR Executive Meeting
Poznań

18

czerwca
Ogólnopolski Konwent HR
Warszawa

24

września
Regionalny Konwent HR
Kraków

22

26

16
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HR Executive Meeting
Kraków

kwietnia
HR Executive Meeting
Wrocław

14

28

maja
HR Executive Meeting
Gdańsk

maja
HR Executive Meeting
Katowice

10

września
Regionalny Konwent HR
Katowice
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15

października
Regionalny Konwent
Gdańsk

października
Regionalny Konwent HR
Poznań

17 – 18 września
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Międzynarodowy Konwent HR
Warszawa
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CSR

ALLIANZ
BRANŻA:
ubezpieczenia

Izabela Jarosz

LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 1300

Dyrektor Zarządzająca ds. HR

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Edukacja młodzieży w zakresie zagadnień
ekonomicznych.

Grupa Allianz Polska jest częścią jednej
z największych instytucji finansowych
świata działającej w 70 krajach i obsługującej 78 milionów klientów. W Polsce jesteśmy od 1997 r. i przez ten czas
zyskaliśmy zaufanie ponad 2 milionów
klientów indywidualnych i korporacyjnych, którzy powierzyli nam opiekę
nad wieloma dziedzinami swojego życia. Oferta Allianz w Polsce obejmuje
ubezpieczenia majątkowe, na życie
i zdrowotne dla klientów indywidualnych i firm, fundusz emerytalny, fundusze inwestycyjne i pracownicze programy emerytalne. Wiele produktów
zawiera innowacyjne i prekursorskie
rozwiązania, a ich elastyczność i przystosowanie do łączenia w pakiety daje
możliwość wszechstronnego zaspokojenia potrzeb klientów.

OBSZAR
CSR

Celem realizowanego przez Allianz projektu jest propagowanie wiedzy
ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży,
w sposób dostosowany do ich percepcji.
Na warsztatach prowadzonych dla młodych
ludzi poruszane są zagadnienia dotyczące
m.in.: zakupów, zarządzania ryzykiem, planowania, oszczędzania, zachowania równowagi pomiędzy ekologią i biznesem oraz
ochrony danych osobowych i informacji
prywatnych w serwisach społecznościowych. Warsztaty prowadzone są przez pracowników Allianz.
Do tej pory trenerzy realizowali moduł dotyczący zakupów, umiejętności odróżnienia zachcianek i potrzeb, gospodarowania
własnymi środkami bez konieczności zaciągania długów, oddziaływania reklamy,
porównywania ofert i korzystania z listy
kontrolnej w celu dokonania właściwego wyboru przy zakupach, na przykładzie
kupna nowego telefonu komórkowego.
W pierwszym kwartale 2015 r. wprowadzony zostanie kolejny moduł, dotyczący
zachowania w sieci (Online i finanse).
Pierwszym etapem projektu było przeszkolenie Pracowników prowadzących warsztaty oraz opracowanie materiałów dydaktycznych i promocyjnych. Kolejnym etapem
było zebranie grupy osób, które zasiliły
grono trenerów oraz ich przeszkolenie.

Po okresie przygotowawczym nawiązano
kontakt z pierwszymi szkołami. Przeważnie
były to jednostki polecane przez rodziców
pracujących w Allianz Polska. W Polsce
projekt wystartował we wrześniu 2013 r.,
pierwsze zajęcia odbyły się w listopadzie.
Obecnie projektem objęte są placówki
edukacyjne, zarówno publiczne i niepubliczne, na terenie Warszawy. W przyszłości planowane jest rozszerzenie działań
w ramach projektu i realizacja warsztatów
w mniejszych miastach na terenie Polski, gdzie poziom edukacji ekonomicznej
wśród dzieci i młodzieży jest znacznie niższy.
Realizowane warsztaty są bardzo pozytywnie odbierane przez uczestników. Średnia
ocena, jaką uczniowie wystawili trenerom
wyniosła 5,3 a oceny najwyższe (6) przyznało aż 49% uczestników.
Program działa na zasadzie wolontariatu
pracowniczego, który stanowi bardzo ważne narzędzie budowania i utrwalania wizerunku Allianz Polska jako firmy odpowiedzialnej społecznie. Od początku projekt
wspierany jest bardzo aktywnie przez prezesa zarządu firmy – Witolda Jaworskiego,
który również został trenerem i prowadził
zajęcia w szkołach.
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CENTRUM ROZWOJU
SZKÓŁ WYŻSZYCH
TEB AKADEMIA
Iwona Czajka

BRANŻA:
edukacja
LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 90
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
wybrane miasta w Polsce

Dyrektor ds. HR

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Zaangażowanie pracowników firmy w działania społeczne.
OBSZAR
CSR

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 pojawiać się pierwsze niepubliczne uczelnie
w Polsce. TEB Akademia jest założycielem
Grupy Wyższych Szkół Bankowych – największej grupy niepublicznych uczelni biznesu w Polsce, obecnych w 11 miastach w:
Bydgoszczy, Chorzowie, Gdańsku, Gdyni,
Łodzi, Olsztynie, 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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Zrealizowany przez TEB Akademię projekt miał na celu budowanie
wizerunku firmy jako organizacji zaangażowanej społecznie. Ważnym założeniem
projektu była także integracja pracowników poprzez wspólne działanie, skupione
wokół ważnego społecznie celu. W ramach
projektu wsparto jedną z poznańskich
świetlic środowiskowych, poprzez bezpośrednie zaangażowanie w przygotowanie
i realizację pikniku dla dzieci.
Po nawiązaniu kontaktu z wybraną placówką i ustaleniu szczegółów pikniku,
zorganizowano w firmie trzy grupy zadaniowe, zajmujące się przygotowaniem
pikniku i wystawianego podczas jego trwania spektaklu. Następnie ustalono harmonogram i zakres prac przygotowawczych
dla poszczególnych grup. Piknik odbył się
w dniach 5-6 czerwca 2014 roku.
W realizację projektu chętnie zaangażowali się wszyscy pracownicy firmy.
Przygotowywania odbywały się zgodnie
z harmonogramem. Na bieżąco współpracowano z przedstawicielem świetlicy, z której zaproszono dzieci, w celu jak najlepszego przygotowania pikniku i dopasowania
jego poszczególnych części do różnych grup
wiekowych uczestników wspólnej zabawy.
Działanie składało się z dwóch części: Akademia szalonego naukowca i spektaklu.

Do przygotowania spektaklu zaproszono profesjonalnego scenografa i aktora
z Teatru Polskiego w Poznaniu, natomiast
aktorami byli pracownicy TEB Akademii.
Do pomocy w przygotowaniu Akademii
szalonego naukowca zaproszono firmę
organizującą eventy dla dzieci, natomiast
prowadzącymi warsztaty również byli pracownicy firmy. Poszczególne części pikniku
spotkały się z dużym uznaniem dzieci i ich
opiekunów. Dzieci dobrze się bawiły, chętnie brały udział w doświadczeniach i z zaciekawieniem oraz entuzjazmem oglądały
inscenizację bajki. Cele związane z projektem zostały zrealizowane.
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CORNING
BRANŻA:
produkcyjna

Kinga Sobiech

LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 1500

Dyrektor ds. Personalnych

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Zwiększenie różnorodności wśród pracowników, zwiększenie świadomości dotyczącej diversity.

Corning Optical Communications jest częścią Corning Incorporated, firmy która istnieje od ponad 160 lat z siedzibą główną
w mieście Corning w stanie Nowy Jork.
Corning Incorporated zatrudnia ponad 30
tys. pracowników oraz posiada 100 fabryk
i biur na całym świecie. Corning Optical
Communications jest światowym liderem w produkcji kabli światłowodowych
i osprzętu dla przemysłu telekomunikacyjnego. W roku 2001 firma rozszerzyła
swoją globalną działalność otwierając zakład w Łodzi. Pięć lat później, z powodu
rosnącego zapotrzebowania na wytwarzane produkty firmy, fabryka przeniosła się
do nowego, większego budynku w Strykowie pod Łodzią. W obiekcie znajdują
się pomieszczenia produkcyjne i usługowe oraz ośrodek badawczo-rozwojowy.
Obecnie zatrudnienie znajduje tam ponad
1500 osób.

OBSZAR
CSR

Od 2010 roku Corning Optical
Communications Polska prowadzi projekt
dotyczący różnorodności. Projekt ma na
celu zwiększenie różnorodności wśród pracowników firmy ze względu na płeć, wiek
i niepełnosprawność oraz poszerzanie
świadomości dotyczącej diversity wśród
zarządu i pracowników firmy.
Projekt ma charakter stały, realizowany
jest od czterech lat, kwartalnie monitorowane są osiągane cele i raz do roku wyznaczane nowe. Na etapie przygotowań
do realizacji projektu utworzono Radę ds.
Różnorodności (EMEA Diversity Council).
Rada wybrała obszary realizacji projektu
(tzw. focus areas). Działania w ramach projektu dotyczą obecnie trzech grup (3 focus
areas): kobiet, osób niepełnosprawnych
oraz przedstawicieli różnych pokoleń na
rynku pracy.
W pierwszym obszarze dotyczącym kobiet
zgodnie z założeniami projektu promowany jest wzrost zatrudnienia kobiet na
stanowiskach kierowniczych w firmie oraz
monitorowany jest procent kobiet wśród
nowozatrudnionych. W 2011 roku utworzono grupę Corning Professional Women Forum EMEA. Grupa wspiera rozwój
zawodowy kobiet i organizuje rozmaite
wydarzenia szkoleniowo-rozwojowe oraz

akcje charytatywne. W 2012 roku rozpoczęto realizację programu rozwojowego
dla utalentowanych kobiet, Female Talent
Pool. Panie oprócz większej widoczności
na arenie międzynarodowej mają szansę
uczestniczyć w dodatkowych działaniach
rozwojowych i projektach. O sukcesie tego
programu może świadczyć fakt, iż połowa
uczestniczek ubiegłorocznej edycji programu uzyskała awans.
Systematycznie rośnie zatrudnienie osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności.
(W porównaniu z rokiem 2013 w bieżącym
roku podwojono zatrudnienie tych osób).
W 2013 roku utworzono grupę ADAPT
(Abled and Disabled Partnering Together).
Grupa zajmuje się szerzeniem świadomości o niepełnosprawności poprzez edukację
(wydana została broszura dla pracowników i przełożonych mówiąca o przepisach
prawnych dotyczących osób z orzeczeniem
o niepełnosprawności). Już drugi rok z rzędu październik obchodzony jest w firmie
jako miesiąc osób niepełnosprawnych,
podczas którego, organizowane są różnorodne akcje prozdrowotne (np. warsztaty
z pierwszej pomocy w przypadkach epilepsji i cukrzycy, czy warsztaty ze współpracy
w zespołach, zróżnicowanych pod kątem
sprawności), akcje charytatywne (mecz integracyjny z Klubem Sportowym Głuchych
wraz ze zbiórką pieniędzy na rehabilitację
dzieci niesłyszących) oraz szerzenie świadomości poprzez akcje informacyjne o raku
piersi, epilepsji czy cukrzycy.
Celem realizowanego projektu jest także
zwiększenie wśród pracowników wiedzy
na temat różnic pokoleniowych i wyzwań
związanych z tym zagadnieniem, występujących w miejscu pracy. W 2013 roku przeprowadzono wśród menadżerów i kierowników szkolenia dotyczące komunikacji,
motywowania i wartości w kontekście różnic pokoleniowych. Przeprowadzono także
ankietę dotyczącą oczekiwań przedstawicieli różnych pokoleń wobec pracodawcy.
Regularnie monitorowany jest wskaźnik rotacji, zwłaszcza wśród pokolenia Y. W tym
roku odbyły się tzw. lunch&learn sessions
w temacie pokoleń w miejscu pracy dla
wszystkich pracowników biura, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
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MARKS AND SPENCER
POLAND

HR Manager, Poland and Baltics

LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 400

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Wsparcie powrotu do pracy osób, które
mierzą się z barierami na rynku.

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

W Wielkiej Brytanii, Marks & Spencer
jest jedną z wiodących firm działających
na rynku detalicznym. Firma oferuje wysokiej jakości odzież, kosmetyki, produkty do domu, a także wyjątkowe artykuły
spożywcze. Co tydzień sklepy sieci odwiedza około 20 mln klientów na całym świecie. Firma zatrudnia 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 Wschodu i Azji.
Marks & Spencer prowadzi działalność
w Polsce od 1998 roku i ma tu obecnie 12
sklepów. Firma zatrudnia w Polsce około
400 osób.
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Jacqueline Hallam

BRANŻA:
sprzedaż

OBSZAR
CSR

Marks and Spencer zrealizował
projekt CSR polegający na wsparciu w powrocie do aktywności zawodowej osób,
które mierzą się z barierami na rynku pracy. Odbiorcami projektu były osoby długotrwale bezrobotne, bez wystarczających
kwalifikacji, chcące pracować w branży
handlu detalicznego. Pierwsza edycja projektu zrealizowana została we wrześniu
2014 roku.
Przygotowanie do realizacji projektu
obejmowały określenie celów i korzyści, nawiązanie współpracy z partnerami,
opracowanie programu merytorycznego
oraz dokumentów i procedur, zawiązanie
i przeszkolenie zespołu projektowego oraz
rekrutację i selekcję uczestników.
Zrekrutowane osoby odbywały 4-tygodniowe intensywne szkolenie, podczas którego
wykonywały obowiązki sprzedawcy u boku
i pod nadzorem doświadczonego pracownika - trenera. Uczestnicy brali udział w cotygodniowych sesjach feedbackowych. Po
zakończeniu szkolenia podejmowano decyzję dotyczącą akredytacji, poświadczenia nabytych kompetencji i ukończonych
szkoleń. Następnie w ramach pojawiających się w M&S wakatów, sukcesywnie
zatrudniano akredytowane osoby. Korzyści
płynące z projektu, jakie przewiduje firma
to wzrost zaangażowania pracowników,

wzmocnienie ich motywacji oraz dumy
z M&S. Ponadto projekt pozwoli na stworzenie “banku” gotowych do zatrudnienia, doświadczonych kandydatów, którzy
wypełnią potrzeby rekrutacyjne firmy. Zatrudnianie różnorodnych kandydatów jest
także realizacją założeń idei divesity, realizowanej prze firmę. Działania projektowe
pozwalają rozwijać kompetencje pracowników zaangażowanych w mentoring oraz
szkolenie uczestników projektu. Projekt
jest także okazją do nawiązania współpracy i wzmacniania relacji z partnerami
społecznymi, instytucjami rynku pracy oraz
społecznością lokalną.
Uczestnicy projektu biorąc w nim udział
mają szansę na przełamywanie barier na
drodze do zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy. To okazja do zdobycia informacji
na temat rynku pracy oraz sposobach odnajdywania się na nim. Projekt to nie tylko
szansa na rozwijanie własnych umiejętności, ale także na wzmocnienie poczucia
pewności siebie, poczucia własnej wartości
oraz radzenie sobie z obawami dotyczącymi zatrudnienia. Odbywane szkolenia są
również uatrakcyjnieniem dokumentów
rekrutacyjnych (cv), pozwalają także na
zdobycie referencji.
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NESTLÉ POLSKA
BRANŻA:
FMCG
LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 1070

Agnieszka Wąsak
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
i Spraw Korporacyjnych,
Członek Zarządu Nestlé Polska S.A.

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

Firma Nestlé rozpoczęła działalność w Polsce w 1993 r. Obecnie produkuje i sprzedaje produkty żywnościowe pod tak znanymi
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 wytwarzających i dystrybuujących wodę mineralną (DAR NATURY, NAŁĘCZOWIANKA, NESTLÉ AQUAREL, PERRIER,
VITTEL) oraz w przedsiębiorstwie Toruń-Pacific CPP, największym w kraju producencie płatków śniadaniowych.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Wprowadzenie rozwiązań mających realny
wpływ na zmniejszenie bezrobocia wśród
młodych.
OBSZAR
CSR

W 2014 roku firma Nestlé podjęła działania w ramach Europejskiej Inicjatywy na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych
- Nestlé Needs Youth. Celem projektu jest
realny wpływ na zmniejszenie bezrobocia
wśród młodych osób oraz zachęcenie innych firm do naśladowania tych działań,
a także stworzenie szans kariery i pracy dla
ludzi młodych. Projekt ten jest zaadresowany do osób poniżej 30 roku życia. Jego
zakończenie planowane jest na 2016 rok.
Projekt został zainicjowany w listopadzie
2013 w Atenach w obecności najwyższych
władz UE i Grecji oraz innych znaczących
instytucji, a także Wiceprezesa i Dyrektora Zarządzającego Nestlé S.A. na Europę,
Laurenta Freixe. W tym samym czasie zorganizowane zostały lokalnie, na każdym
z rynków, konferencje prasowe i spotkania
z kluczowymi interesariuszami, studentami
etc. Miały one na celu ogłoszenie i prezentację samej inicjatywy oraz jej celów.
W jej ramach Nestlé stworzy możliwości
zatrudnienia dla 20 tys. młodych Europejczyków. Pierwsze działania zostały podjęte już w styczniu 2014. W spółkach Nestlé
utworzono nowe miejsca pracy. Przykładem
może tu być nowa fabryka Nestlé Purina Pet-

Care pod Wrocławiem. Wykorzystano także istniejące już miejsca pracy i projekty,
przygotowano oferty praktyk i staży, oraz
specjalną ofertę praktycznej nauki zawodu
skierowaną do uczniów szkół zawodowych.
Firma wzięła też czynny udział w kilkunastu targach pracy, w tym w największych
Targach Pracy na Stadionie Narodowym,
gdzie wystąpiła w roli Mentora Kariery.
Jako partner merytoryczny zorganizowała kilkanaście warsztatów na uczelniach,
brała udział w spotkaniach dotyczących
szukania rozwiązań dla problemu bezrobocia wśród młodych ludzi. Firma Nestlé
zorganizowała szereg dni otwartych w fabrykach, nawiązała współpracę z Urzędami
Pracy i szkołami zawodowymi. Jest także
Partnerem Merytorycznym w ogólnopolskim projekcie Gazety Wyborczej „Projekt
Praca”, realizowanym pod patronatem Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Nauki.
Nestlé podjęło również rozmowy ze swoimi dostawcami, zachęcając ich do czynnego przyłączenia się do inicjatywy, by
w ten sposób szerzej oddziaływać na
problem bezrobocia wśród młodych ludzi
i podejmować wspólne działania na rzecz
jego ograniczenia. 23 czerwca 2014 roku
w Lizbonie, w obecności Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso, a także Premiera oraz przedstawicieli
rządu Portugalii, Wiceprezes i Dyrektor
Zarządzający Nestlé S.A. na Europę, Laurent Freixe, podpisał z kluczowymi europejskimi partnerami firmy „Sojusz dla
Młodych”. Sygnatariusze tego porozumienia zobowiązali się do opracowania
wspólnych inicjatyw umożliwiających młodym ludziom rozwój, a także gotowość do
prowadzenia porad, warsztatów i szkoleń
przygotowujących młodych ludzi do wejścia z sukcesem na rynek pracy.
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SCANMED MULTIMEDIS
BRANŻA:
medyczna

HR Biznes Partner

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
ogólnopolski

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Wdrożenie praktycznych narzędzi w zakresie etyki biznesu.

Grupa Scanmed Multimedis od ponad
10 lat jest liderem w tworzeniu pełnoprofilowej prywatnej opieki medycznej
w Polsce. Dbamy o zdrowie Pacjentów na
każdym etapie leczenia - od konsultacji
lekarskich, poprzez diagnostykę, badania
analityczne, transporty medyczne i wizyty
domowe, aż po leczenie szpitalne. Działamy w największych miastach w Polsce
– Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Pabianicach,
Chorzowie i Gliwicach oferując usługi w ramach 27 wielospecjalistycznych centrów
medycznych, sieci ponad 650 placówek
partnerskich i pełnoprofilowego Szpitala
św. Rafała w Krakowie.
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Joanna Wcześniak

LICZBA PRACOWNIKÓW:
1700

OBSZAR
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Po badaniu i audycie przeprowadzonym w marcu 2013 roku, w Grupie
Scanmed Multimedis podjęto decyzję
o wdrożeniu Normy Social Accountability
8000:2008. Na podstawie uzyskanych informacji sporządzono „Raport analityczny
na temat poziomu zarządzania kwestiami
etyki biznesu w Grupie Scanmed Multimedis”. Celem raportu było spójne przedstawienie rozwiązań funkcjonujących w Scanmed Multimedis w zakresie etyki biznesu
oraz wskazanie propozycji wdrożenia mechanizmów, narzędzi oraz działań mających na celu budowanie etycznej kultury
w przedsiębiorstwie. Za jedno z naturalnych następstw już funkcjonującej kultury
etycznej uznano wdrożenie i przystąpienie
do procesu certyfikacji w ramach normy
Social Accountability 8000:2008.
Dostosowanie przedsiębiorstwa do fundamentalnych zasad i reguł, na których
oparta jest norma, pozwala na budowanie etycznej kultury w organizacji, zwraca
szczególną uwagę na personel, który jest
przecież największą wartością firmy, pozwala budować wiarygodne i pewne relacje z interesariuszami. Realizując założenia
normy SA8000:2008 Grupa Scanmed Multimedis pragnie stwarzać stabilne i godne
warunki zatrudnienia, potwierdzać swoją
wiarygodność na rynku usług medycznych

oraz jako jedyna medyczna firma na rynku,
wzmacniać standardy zarządzania personelem w oparciu o wskazaną normę.
W ramach projektu powstało rozwiązanie
informatyczne - platforma do zarządzania
procesem budowania etycznej kultury
w przedsiębiorstwie. Dostęp do platformy będą mieli wszyscy pracownicy grupy.
Celem funkcjonowania platformy jest nie
tylko zwiększanie świadomości pracowników w zakresie etyki biznesu i założeń CSR,
ale przede wszystkim utrzymywanie stałej
relacji i kontaktu z pracownikami. Ważnym
elementem rozwiązania informatycznego
jest możliwość zgłaszania natychmiastowego naruszenia zasad normy, jeśli tylko
takie się pojawi.
Rozpoczęto także w strukturach organizacji szeroką kampanię informacyjną, dotyczącą założeń normy i praw wynikających
z przyjętej normy oraz cykl szkoleń przeznaczonych dla wszystkich pracowników
organizacji. Grupa przyjęła także stosowne
założenia związane z realizacją polityki
antydyskryminacyjnej i polityk antymobingowych na poziomie międzynarodowym.
Istotnym elementem wdrożonych rozwiązań było także przyjęcie Kodeksu postępowania dla dostawców. Celem dokumentu
jest uświadomienie interesariuszom, że
podstawą działania firmy jest postępowanie zgodne z prawem i międzynarodowymi
standardami.
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SIEMENS
BRANŻA:
elektroniczna, elektrotechniczna

Wiesława Czarnecka-Stańczak

LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 1040

Dyrektor ds. Zarządzania Personelem

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Zaangażowanie pracowników w działania
społeczne.

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. Oferta Siemensa obejmuje wszelkie
rozwiązania i produkty związane z efektywnym i oszczędzającym środowisko wytwarzaniem energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych oraz z przesyłem
i rozdziałem energii, innowacyjne i wydajne kompleksowe rozwiązania dla przemysłu w dziedzinie automatyzacji i digitalizacji
procesów produkcyjnych oraz technologie,
systemy i usługi dla infrastruktury miejskiej i budynkowej. Uzupełnieniem oferty Siemensa jest różnorodny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny oraz systemy
informatyczne pozwalające placówkom
służby zdrowia na bardziej efektywną pracę. Siemens nie ogranicza swojej działalności w Polsce jedynie do sfery biznesowej.
Angażuje się także w liczne działania służące polskiemu społeczeństwu, wspierające
naukę i kulturę.

OBSZAR
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W Siemensie od 2010 roku
cyklicznie prowadzony jest Program Wolontariatu Pracowniczego. Celem Programu jest budowanie lokalnego partnerstwa
dla dobra społeczności, której firma jest
częścią oraz kształtowanie dobrych relacji
i pozytywnej komunikacji wśród pracowników. Program Wolontariatu Pracowniczego
w Siemensie jest odpowiedzią na komunikowane zainteresowania pracowników
tematyką społeczną, koresponduje też
z wynikami badania kultury organizacyjnej
w firmie. Wolontariat pracowniczy polega
na podejmowaniu i wspieraniu przez firmę
dobrowolnej działalności społecznej pracowników na rzecz wybranych podmiotów,
w szczególności organizacji pozarządowych.
Główny filar wolontariatu stanowią
projekty wolontariackie podejmowane z inicjatywy pracowników, dotowane
przez firmę. Często w ramach aktywności
w ramach wolontariatu pracownicy dzielą
się swoimi pasjami. Popularne są też takie formy pomocy jak remonty, renowacje, prace ogrodnicze, prace porządkowe.
Wolontariat kompetencyjny, czyli dzielenie się wiedzą zawodową (np. autorskie
warsztaty, szkolenia, olimpiady wiedzy,
doradztwo) to trzeci obszar społecznej aktywności pracowników.

To pracownicy firmy decydują, komu przekazać środki przedsiębiorstwa i jak najlepiej je wykorzystać, aby pomoc ta była
efektywna, skuteczna, dająca satysfakcję
zarówno zespołom projektowym, jak i beneficjentom. Działaniami towarzyszącymi
projektom wolontariackim dotowanym co
roku przez firmę są spotkania z Liderami
NGO, które umożliwiają bezpośrednie poznanie liderów organizacji pozarządowych,
ich główne inicjatywy i propozycje, co pozwala na odnalezienie ciekawego tematu
na projekt wolontariacki.
Ważna jest komunikacja wolontariatu
pracowniczego, inspirowanie innych do
pomagania. Do komunikacji wolontariatu
w firmie służy strona intranetowa o wolontariacie pracowniczym z przeglądarką dotychczas zrealizowanych projektów
wolontariackich, galerią zdjęć i multimediów oraz informacjami na temat aktualnych wydarzeń związanych z Programem.
W firmie funkcjonuje także społecznościowa Grupa „Wolontariat pracowniczy” w ramach platformy społecznościowej Siemens
Social Network.
Z roku na rok przybywa projektów wolontariackich podejmowanych z inicjatywy
pracowników. Do tej pory zrealizowano
w sumie 74 projekty, na rzecz ponad 6500
beneficjentów. W projekty zaangażowanych było 503 wolontariuszy, w tym aż 210
pracowników firmy.
Wolontariat pracowniczy jest ważny, ponieważ ma duży wpływ na współpracę
i zaangażowanie pracowników, a w dalszej
perspektywie na realizację celów, do których dąży firma w oparciu o cenione w niej
wartości: odpowiedzialność, doskonałość
i innowacyjność.
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Employer branding
wewnętrzny

BANK BPH
BRANŻA:
finansowa
LICZBA PRACOWNIKÓW:
ok. 5600
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

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
elitarnego grona spółek giełdowych tworzących Indeks RESPECT, który skupia firmy
wyróżniające się pod względem ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności.
Bank BPH oferuje produkty i usługi klientom indywidualnym, małym i średnim
przedsiębiorstwom oraz klientom korporacyjnym. W jego ofercie znajdują się konta
osobiste, rachunki oszczędnościowe, lokaty i produkty inwestycyjne, kredyty gotówkowe i hipoteczne oraz karty kredytowe,
a także produkty kompleksowej obsługi
finansowej przedsiębiorstw. Klienci Banku
mogą korzystać z sieci ponad 400 oddziałów i placówek partnerskich, jak również
z bankowości internetowej, telefonicznej
oraz mobilnej.
Bank BPH wchodzi w skład grupy kapitałowej GE – jednej z największych korporacji
na świecie.
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Renata Zrobek
Dyrektor Wykonawczy
Pionu Zasobów Ludzkich

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Zapewnienie pracownikom dostępu do
indywidualnych informacji na temat całościowego wynagrodzenia i przyznanych
benefitów.
OBSZAR
Employer branding wewnętrzny

Realizowany projekt polega na
wprowadzeniu nowego, w pełni zautomatyzowanego systemu, generującego
indywidualną informację o całkowitym pakiecie wynagrodzenia każdego pracownika –
Total Remuneration Statement (TRS). Celem
projektu było dostarczenie rozwiązania stanowiącego odpowiedź na oczekiwania pracowników i kadry menedżerskiej w zakresie
zwiększenia świadomości w obszarze wynagrodzeń i benefitów. Wzmocnienie wiedzy
w tym zakresie pomaga również menedżerom odpowiednio motywować podległych
im pracowników.
Przygotowując się do realizacji projektu,
zebrano informacje od pracowników i kadry
menedżerskiej, dotyczące potrzeb z zakresu dostępu do informacji o poszczególnych
składnikach wynagrodzenia i zapewnianych
przez Bank benefitach. Po zebraniu informacji i przeprowadzeniu analizy dostępnych
zasobów, technologii oraz ograniczeń prawnych rozpoczęto realizację projektu.
W pierwszej fazie projektu uruchomiono portal intranetowy C&B, który stanowi swoiste kompendium wiedzy z zakresu wynagrodzeń i benefitów dostępnych
w Banku. Następnie opublikowano broszurę

informującą o dostępnych benefitach pozapłacowych. Broszura w wersji papierowej
została przekazana każdemu pracownikowi.
W drugiej fazie projektu wdrożono nowe
narzędzie - TRS (Total Remuneration Statement), czyli indywidualną informację
o wynagrodzeniu. Jest to roczne zestawienie kluczowych elementów wynagrodzenia,
zarówno o charakterze pieniężnym (wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody), jak
również niepieniężnym (benefity np. opieka medyczna oferowana na preferencyjnych warunkach i inne wybrane elementy,
w tym m.in. premia świąteczna, dopłaty do
okularów), z których pracownik skorzystał
w danym roku. Dzięki temu narzędziu każdy może samodzielnie sprawdzić całkowity
pakiet wynagrodzenia, który otrzymał. Takie
rozwiązanie wpływa na zwiększenie świadomości, a w konsekwencji - satysfakcji z oferowanych form wynagrodzenia i benefitów.
Dostęp do zestawienia jest bardzo prosty
i działa analogicznie jak dostęp do pasków
płacowych (możliwość wygenerowania TRS
w każdej chwili, po zalogowaniu się do dedykowanego portalu HR). Narzędzie jest
także cennym źródłem informacji dla menedżerów o wynagrodzeniach otrzymanych
przez podległych im pracowników i stanowi
wsparcie w rozmowach dotyczących retencji, wynagrodzeń i motywacji. Zgodnie
z wymogami prawnymi w zestawieniu pracowników menedżer nie zobaczy takich
elementów, jak wydatki medyczne (łącznie
ze zwrotem za okulary czy opieką medyczną
dla członków rodzin), uczestnictwa w programie dietetycznym czy programie dotyczącym rzucania palenia. Mając pełne zestawienie wszystkich elementów finansowych
(w tym wypłaconych premii czy nagród),
menedżer może odpowiadać na pytania
pracownika, wskazując na różnice między
wynagrodzeniem zasadniczym a całkowitym pakietem wynagrodzenia.
Nowe rozwiązanie sprawia, że pracownicy
mają wiedzę o poszczególnych elementach
otrzymywanych wynagrodzeń (w tym nagród) i benefitów.
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Employer branding
wewnętrzny

BONDUELLE POLSKA
BRANŻA:
spożywcza

Dorota Duszyńska
Dyrektor HR

LICZBA PRACOWNIKÓW:
ok. 400
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Przybliżenie pracownikom strategii firmy
i zachęcenie do jej współtworzenia.
OBSZAR
Employer branding wewnętrzny

Firma Bonduelle Polska powstała w 1992 r.,
obecnie jest jedną z najbardziej dynamicznych filii w Koncernie Bonduelle.
W całej Grupie zatrudnionych jest około
10 tys. osób. Bonduelle Polska to dwa
zakłady produkcyjne w Gniewkowie
w woj. kujawsko-pomorskim i Ruchocicach w woj. wielkopolskim oraz siedziba firmy w Warszawie. Dbamy
o zachowanie najwyższych standardów
z jednoczesną troską o środowisko. Jesteśmy innowacyjnym Koncernem międzynarodowym, szanującym niezależność
i dbającym o rozwój osobisty pracowników. Nasze działania opieramy na przejrzystości działań i wzajemnym zaufaniu.

Firma Bonduelle Polska rozpoczęła wdrożenie projektu o nazwie VegeGo! w 2014 roku. Głównym celem projektu
jest przedstawienie misji/wizji i strategii
firmy w przystępnej formie wszystkim pracownikom Bonduelle Polska. Strategia dotyczy czterech kluczowych obszarów firmy,
nazwanych jej filarami tzn.: ekologicznej
koncepcji produktów, bezpieczeństwa
w pracy, udziału w życiu lokalnym w miejscach prowadzenia działalności oraz wspierania rozwoju pracowników.
Efektem projektu ma być uzyskanie zaangażowania uczestników w rozwój strategii
firmy dzięki lepszemu jej zrozumieniu, bardziej intensywnej współpracy międzyzespołowej i generowaniu pomysłów, które
pozwolą osiągnąć firmie rynkowy sukces,
zarówno w wymiarze finansowym jak i pozafinansowym.
Zaangażowanie pracowników było możliwe dzięki intensywnym warsztatom,
szkolącym przyszłych facylitatorów spośród załogi. W pierwszym etapie projektu
trenerzy wewnętrzni, w oparciu o metodykę pracy z grupą, mieli za zadanie przeszkolić wszystkich (kilkuset) pracowników,
zarówno na stanowiskach kierowniczych
jak i operacyjnych. Dzięki warsztatom pracownicy dogłębniej zrozumieli jakie są cele
całej grupy kapitałowej w zakresie obrotu,

wyniku operacyjnego, zwrotu z inwestycji
i braku wypadków, a także jaka jest wizja,
misja i wartości firmy. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję pracować
w zróżnicowanych grupach, składających
się z przedstawicieli różnych stanowisk,
zespołów i pracowników różnych lokalizacji, Warszawy, okolic Poznania czy Torunia.
Kolejnym etapem było opracowywanie
konkretnego planu wdrożenia wcześniej
wygenerowanych pomysłów i przedstawienie ich Zarządowi. Ostatnia faza dotyczyła
zatwierdzenia przez top management wybranych tematów i ich implementacji przez
wskazanych liderów projektów.
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Employer branding
wewnętrzny

DANONE
BRANŻA:
FMCG

Magdalena Dybska-Tabor
Dyrektor Działu HR

LICZBA PRACOWNIKÓW:
ok. 1200
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy
(140 krajów na całym świecie)

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Zapewnienie wszystkim pracownikom prywatnej, bezpłatnej opieki zdrowotnej.
OBSZAR
Employer branding wewnętrzny

Danone to firma jak żadna inna! Jesteśmy
częścią Grupy DANONE, światowego lidera w branży spożywczej. W Polsce działamy od 1992 roku. Już od samego początku swojego istnienia przykładamy wielką
wagę do zapewnienia konsumentom najwyższej jakości. W produkcji smacznych
i zdrowych produktów mlecznych wykorzystujemy najlepsze polskie surowce, ekspercką wiedzę i wieloletnie doświadczenie.
Jesteśmy pewni dobroczynnego działania jogurtu do tego stopnia, że opieramy
na nim naszą misję. Celem Danone jest
bowiem przekonać każdego do jedzenia
jednego jogurtu dziennie. Zatrudniamy
ok. 1200 osób pracujących w siedzibie
w Warszawie, fabrykach w Warszawie
i Bieruniu k/Tychów oraz platformach
sprzedażowych w największych miastach
Polski. Nasza misja, nasze produkty czy
nasi pracownicy – wyjątkowość można dostrzec we wszystkim, co robimy.
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W misję Danone wpisuje się dbałość o zdrowie jak największej liczby ludzi.
Firma troszczy się nie tylko o swoich konsumentów, dostarczając im co dzień świeże produkty mleczne o najwyższej jakości.
Szczególną troską otacza swoich pracowników. Aby Danonersi cieszyli się pełnią zdrowia, firma oferuje pracownikom, oraz ich
rodzinom, opiekę medyczną na najwyższym
poziomie. Oferta obejmuje trzy obszary:
podstawową diagnostykę i opiekę medyczną, macierzyństwo oraz hospitalizację.
W zakresie opieki nad przyszłymi mamami
oferowany jest bezpłatny, prywatny poród
oraz szczepienia przeciwko pneumokokom
dla maluszków. Innowacyjnym rozwiązaniem w obszarze opieki medycznej oraz
hospitalizacji jest uruchomienie Funduszu
Szpitalnego. Pozwala on powrócić pracownikom do pełnej sprawności po przebytej
chorobie w szybkim tempie. Jest skierowany do osób, które wymagają długiej i drogiej
opieki medycznej. Firma pokrywa nawet do
100% kosztów operacji w prywatnych klinikach, w przypadkach, gdy czas oczekiwania
na operację w ramach NFZ byłby bardzo
długi i stanowił poważne ryzyko dla życia
lub zdrowia pracownika.
W przygotowaniach do projektu wzięły
udział wszystkie cztery spółki Grupy DANONE w Polsce. Danone, Nutricia lider rynku

żywności dla niemowląt i dzieci, Nutricia
Medyczna producent żywności klinicznej
oraz Żywiec Zdrój producent źródlanej
wody pitnej.
Na wstępie oceniono sytuację wyjściową
porównując polityki w zakresie opieki medycznej oferowanej przez poszczególne
spółki oraz najlepsze praktyki rynkowe.
Wzięto również pod uwagę opinię pracowników na temat opieki zdrowotnej oraz
rozwiązania oferowane przez dostawców
opieki medycznej. Na tej podstawie opracowano rozwiązania dla wszystkich spółek.
Projekt został wdrożony w 2010 r. i od samego początku działania objął wszystkich
pracowników. We wstępnej fazie tak dużej
akcji kluczowa była komunikacja wewnętrzna dotycząca podejmowanych działań.
W 2010 został uruchomiony specjalny numer telefoniczny HotLine, pod którym pracownicy mogli dowiedzieć się wszystkiego
na temat wdrożonej opieki medycznej. Nie
była to dla firmy jednorazowa akcja. Wciąż
podejmowane są działania mające na celu
podniesienie jakości świadczonych usług
medycznych. Jednym z takich ulepszeń jest
wprowadzenie 2 lata temu w gabinetach
przyzakładowych, poza lekarzem ogólnym,
comiesięcznych wizyt lekarzy specjalistów
z różnych dziedzin.
Wdrożone w ramach projektu rozwiązania
cieszą się ogromnym zainteresowaniem
beneficjentów. Zanotowano wzrost satysfakcji pracowników z oferowanej przez
firmę opieki zdrowotnej aż o 28 punktów
procentowych. Sukces przedsięwzięcia
potwierdzają również liczne nagrody przyznane za program, na przykład Firma Przyjazna Rodzinie, oraz bardzo dobre wyniki
raportów CSR. Dodatkowo zanotowano
obniżenie absencji oraz rotacji. Wzrosło
natomiast zainteresowanie pracowników
rozszerzaniem benefitów na rodziny. Oferowana opieka medyczna jest benefitem
cieszącym się dużą popularnością. Zdrowie
znajduje się w centralnym punkcie zainteresowania Danone, projekt ten pozwala na
realizację tej idei.
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Employer branding
wewnętrzny

DPD POLSKA
BRANŻA:
logistyczna

Marta Westrych-Andrzejczyk
Dyrektor Personalny

LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 1500
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

DPD Polska znajduje się w czołówce firm
branży kurierskiej. Od prawie 25 lat świadczy usługi miejskie, krajowe i międzynarodowe, zarówno dla sektora B2B jak
również B2C. Firma dostarcza usługi standardowe oraz szyte na miarę rozwiązania
w zakresie przesyłek kurierskich i logistyki.
Obecnie zatrudnia ponad 5500 pracowników i współpracowników, dysponuje ﬂotą
3000 pojazdów i 50 oddziałami, w tym nowoczesną i jedną z największych w tej części Europy sortownią w Strykowie.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Określenie kultury organizacyjnej, wartości
DPD Polska oraz wypracowanie nowego
modelu kompetencyjnego.
OBSZAR
Employer branding wewnętrzny

Dynamiczny rozwój DPD Polska
pociąga za sobą konieczność realizacji projektów, przygotowujących Pracowników do podejmowania nowych wyzwań oraz do zmian
zachodzących w organizacji. Jedną z inicjatyw
wspierających te działania jest projekt „Paczka
Wartości”. Zamierzeniem projektu było, przy
wsparciu firmy zewnętrznej: określenie docelowej kultury organizacyjnej i wartości firmy,
wypracowanie nowych profili kompetencyjnych, opracowanie systemu zarządzania przez
cele (MBO) oraz modyfikacja zasad przeprowadzania procesu oceny okresowej.
Zgodnie z polityką angażowania pracowników w kwestie dotyczące funkcjonowania
firmy, poprzez badanie ankietowe zapytano
wszystkich Pracowników i Kurierów o pożądaną kulturę organizacyjną oraz wartości DPD,
niezbędne aby osiągać sukces rynkowy. Na
podstawie uzyskanych wyników, reprezentanci wszystkich działów podczas warsztatów wypracowali propozycje wartości firmowych oraz
nowych kompetencji organizacyjnych. Kompetencje dzieliły się na: kompetencje kluczowe
wynikające z kultury organizacyjnej i wartości
firmy, kompetencje funkcyjne związane ze
specyfiką codziennej pracy dla poszczególnych
stanowisk oraz kompetencje menadżerskie.
Następnie zespół projektowy składający się
z przedstawicieli HR i innych pionów opisał

kompetencje poprzez konkretne zachowania,
dzieląc je na poziomy odzwierciedlające złożoność pracy na stanowiskach w różnych miejscach struktury. Równolegle prowadzone były
prace nad nowym podejściem do planowania
i rozliczania celów biznesowych. We współpracy z Menedżerami określono funkcjonujące zasady wyznaczania i rozliczania celów, zasady premiowania, powiązanie systemu ocen
z działaniami rozwojowymi oraz oczekiwania
odnośnie funkcjonowania systemu ocen
w przyszłości. Na podstawie zebranych wniosków przygotowano nowe założenia MBO,
ułatwiające kaskadowanie celów biznesowych
w dół organizacji do wszystkich Pracowników.
Efektami prac był: wybór wartości DPD Polska,
wypracowanie nowego modelu kompetencyjnego obejmującego kompetencje kluczowe,
menedżerskie oraz funkcyjne, opracowanie
ujednoliconego podejścia do oceny i rozliczania celów biznesowych oraz nowe zasady
systemu okresowych ocen pracowników.
Elementy te zostały włączone do systemu
rocznej oceny okresowej. Od bieżącego roku
ocena roczna zawiera: podsumowanie wyników realizacji celów biznesowych, ocenę realizacji celów wspierających (cele rozwojowe
lub inne cele dodatkowe) oraz ocenę poziomu
kompetencji. Ze wszystkich trzech elementów
wyliczana jest wspólna ocena, przy czym waga
każdego z elementów jest zależna od poziomu stanowiska w strukturze organizacyjnej.
Dzięki takiemu podejściu, w ramach oceny
rocznej możliwe jest dokonanie całościowego
podsumowania wyników uzyskiwanych przez
Pracowników. Obecnie finalizowane są prace
związane z wdrożeniem systemu IT z platformą samoobsługową, kompleksowo wspierającego ten proces. Od początku trwania projektu prowadzona jest kampania informacyjna
dotyczącą efektów prac, obejmującą m.in.:
newslettery, artykuły w wewnętrznym magazynie, gadżety, szkolenia dotyczące nowych
zasad ocen okresowych oraz zarządzania poprzez wartości. Zorganizowano także konkurs
nt. indywidualnego rozumienia wartości i ich
stosowania w codziennej pracy. Zwycięskie
opisy zostały zaprezentowane w wewnętrznych publikacjach, a ich autorzy pojawili się na
plakatach oraz wewnętrznych filmach promując wartości firmy.
Planowana jest dalsza kontynuacja działań
informacyjnych oraz szkoleniowych. Przeprowadzone szkolenia cieszyły się dużym
zainteresowaniem, dlatego też zostaną one
na stałe włączone do programu szkoleń wewnętrznych. Planowana jest także zmiana wystroju sal konferencyjnych, aby tematycznie
nawiązywały do wartości firmy.
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wewnętrzny

FAURECIA
BRANŻA:
motoryzacyjna

Magdalena Wojtasiak

LICZBA PRACOWNIKÓW:
ok. 6800

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

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

Faurecia – 6. na świecie producent wyposażenia samochodowego, zajmujący się
czterema kluczowymi dziedzinami biznesu: fotele samochodowe, technologie kontroli emisji spalin, wnętrza samochodowe
oraz zewnętrzne moduły samochodowe.
Obecna w 34 krajach na świecie, w 320 zakładach produkcyjnych oraz 30 ośrodkach
badawczo-rozwojowych.
Faurecia jest odnoszącą sukcesy firmą
projektowo-produkcyjną specjalizującą
się w wysokiej jakości rozwiązaniach technicznych, z których korzystają wiodący producenci samochodów na świecie. Dbamy
o bezpieczeństwo, komfort, wzornictwo
i ochronę środowiska naturalnego.
W Polsce działamy od 1996 roku. Posiadamy jeden ośrodek naukowo-badawczy i 9
zakładów produkcyjnych. Zatrudniamy ponad 6800 osób.
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GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Opracowanie planu rozwoju wraz z narzędziami szybkiego reagowania na zmianę
gospodarczą.
OBSZAR
Employer branding wewnętrzny

Od maja 2013 do marca 2014
Faurecia, przy współpracy firmy WYG, zrealizowała projekt szkoleniowo-doradczy ISR.
Głównym założeniem projektu było opracowanie dla Faurecii Planu Rozwoju (dokumentu mającego charakter strategii rozwoju
firmy), w którym będą wskazane możliwości
oraz narzędzia szybkiego reagowania na
zmianę gospodarczą.
Projekt miał na celu zwiększenie efektywności działania organizacji w zakresie
procesów produkcyjnych poprzez wsparcie wdrożenia spójnego systemu kontroli
wskaźników oraz podniesienie zdolności
menadżerskich liderów i kierowników średniego i wyższego szczebla oraz pracowników produkcyjnych w zakresie zarządzania produkcją. Wdrożenie Planu Rozwoju
prowadzone było w dwóch obszarach:
w pierwszym została przeprowadzona analiza funkcjonujących wskaźników w firmie
(efektem tej analizy będzie standaryzacja
wszystkich informacji, opracowanie technik
prezentacyjnych odpowiednich do potrzeb
użytkownika oraz opracowanie i przygotowanie wytycznych w celu wdrożenia
systemu informatycznego), w drugim natomiast przeprowadzony został cykl szkoleń

w zakresie kompetencji menadżerskich
liderów i kierowników średniego i wyższego szczebla oraz kompetencji pracowników produkcyjnych (szkolenia i doradztwa
z zakresu m.in.: Skuteczny Manager
Coach, Zarządzanie Informacją, Lean
Management, Mapowanie Strumienia Wartości, Zarządzanie Projektami,
Rysunek Techniczny, Zarządzanie poprzez Wartości, Zarządzanie Zespołem).
W ramach projektu ze szkoleń i doradztwa
skorzystało ponad 300 pracowników, którzy
są odpowiedzialni za przebieg i organizację
procesów produkcyjnych, a także za planowanie produkcji i implementację narzędzi
służących controllingowi wydajności, analizie i ocenie produktywności procesów wytwórczych.
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GRUPA LOTOS
BRANŻA:
energetyczna
LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 1300
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

Grupa LOTOS jest jednym z największych
i najbardziej efektywnych koncernów naftowych w Europie. Pod względem przychodów ze sprzedaży zajmuje drugie miejsce
w grupie największych firm w Polsce oraz
szóste wśród największych przedsiębiorstw
w Europie Środkowo-Wschodniej.
Grupa LOTOS zajmuje się wydobyciem
i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą
hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Produkuje i dostarcza
m.in. benzynę bezołowiową, olej napędowy, olej napędowy do celów opałowych
(lekki olej opałowy), paliwo lotnicze oraz
ciężki olej opałowy. Specjalizuje się także
w produkcji i sprzedaży olejów smarowych
i asfaltów. Średnio co trzeci pojazd w Polsce
jeździ na paliwie pochodzącym z rafinerii
Grupy LOTOS. Głównym rynkiem obsługiwanym przez Grupę Kapitałową LOTOS jest
Polska, ale sprzedaż na rynki zagraniczne
sukcesywnie wzrasta. Produkty firmy są eksportowane do 75 krajów na całym świecie.

Joanna Tyszka
Dyrektor Biura Zarządzania
Zasobami Ludzkimi

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Podniesienie satysfakcji i zaangażowania
pracowników.
OBSZAR
Employer branding wewnętrzny

Celem projektu przygotowanego
przez Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Grupy LOTOS jest wsparcie realizacji strategii biznesowej organizacji, poprzez uzyskanie
informacji na temat środowiska pracy oraz
podjęcie działań nastawionych na skuteczne podnoszenie satysfakcji i zaangażowania
pracowników. Przeprowadzenie w 2013 roku
badania zaangażowania i satysfakcji pracowników - „Co jest Twoim Paliwem?” stanowi
istotny element procesu świadomego budowania organizacji opartej na nowoczesnych
praktykach zarządzania i osiągającej przewagę
konkurencyjną dzięki właściwemu wykorzystaniu potencjału zaangażowania pracowników. Wypełnienie ankiety badania było dla
pracowników okazją do szczerego wskazania,
co czyni firmę wyjątkową, jak również, co
w niej wymaga dalszych zmian, co motywuje do codziennej pracy, a co stanowi barierę,
którą należałoby usunąć.
Frekwencja badania w firmie wyniosła 59%
i spełniła warunki reprezentatywności – uzyskany wynik frekwencji jest najwyższy pośród
dotychczas prowadzonych badań ankietowych w Grupie LOTOS S.A. Łącznie w badaniu
wypowiedziało się ponad 700 pracowników.
Satysfakcja wyniosła 77%, natomiast wskaźnik zaangażowania w Grupie LOTOS wyniósł
72%. Uzyskany wynik plasuje firmę w Strefie

Najlepszych Pracodawców w Polsce. Wynik
Grupy LOTOS jest wyższy od średniej dla Polski z 2012 r. – 48% oraz przewyższa średnią dla
firm z branży energetycznej w Polsce, która
wynosi 56%.
Po przeprowadzonym badaniu przygotowano
ogólny raport dla Zarządu oraz szczegółowe
raporty dedykowane poszczególnym segmentom i komórkom organizacyjnym. Biuro Zarzadzania Zasobami Ludzkimi przygotowało i koordynowało proces kaskadowej komunikacji
wyników badania. Po zakomunikowaniu wyników badania przeprowadzono spotkania kierowników komórek organizacyjnych ze swoimi
pracownikami, był to jeden z najważniejszych
elementów pracy nad opracowaniem „Planu działań usprawniających”. Kierownicy
w trakcie spotkania przekazywali pracownikom ogólne wyniki badania w GL S.A. jak
również oceny uzyskane na podstawie ankiet
w swoich komórkach organizacyjnych lub pionach (wyniki były analizowane na poziomie
komórki organizacyjnej tylko jeśli pozwalały
na zachowanie anonimowości – minimum 10
osób). Spotkania były prowadzone w sposób
angażujący pracowników do wyrażania własnych pomysłów na temat usprawnień jakie
w danym zespole można wprowadzić w celu
doskonalenia środowiska. Wnioski i pomysły
dotyczące działań wewnętrznych zespołów
były przekazywane do Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w formie kwestionariuszy,
których analiza stanowiła podstawę do opracowania dokumentu działań doskonalących
w organizacji. Rekomendowane działania są
aktualnie wdrażane.
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JTI
BRANŻA:
produkcyjna
LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 870
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

JTI Polska jest częścią Japan Tobacco International, trzeciego pod względem wielkości koncernu tytoniowego na świecie.
Grupa zatrudnia ponad 25 000 osób w 90
biurach oraz 30 fabrykach i ośrodkach badawczo-rozwojowych na całym świecie. JTI
sprzedaje swoje produkty w 120 krajach,
a należące do niej marki znajdują się wśród
największych globalnie marek papierosów.
Na polskim rynku firma JTI obecna jest od
2003 r., dzięki znaczącym inwestycjom i skutecznej strategii systematycznie się rozwija.
W kwietniu 2013 r. JTI Polska osiągnęła
udziały rynkowe przekraczające 15,8%. JTI
Polska zatrudnia w Polsce ponad 800 pracowników. W Warszawie mieści się Biuro
Zarządu wraz z licznymi działami wspierającymi, a w Gostkowie Starym koło Łodzi jest
zlokalizowana nowoczesna fabryka produkująca na rynek krajowy i rynki globalne.
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GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Promocja zdrowego trybu życia wśród pracowników.
OBSZAR
Employer branding wewnętrzny

Program Sounds Healthy, realizowany przez JTI ma na celu promowanie
zdrowego trybu życia, dbanie o dobre samopoczucie pracowników oraz o komfort
miejsca pracy. Chcąc pozostać w grupie najlepszych pracodawców firma JTI ma świadomość, że oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia, szkoleń oraz ścieżek rozwoju,
musi zagwarantować swoim pracownikom
przyjazne środowisko pracy oraz zapewnić
ich o tym, iż ich potrzeby oraz dobre samopoczucie są istotne dla firmy. Wprowadzając
program Sounds Healthy zakładano także,
iż dzięki niemu pracownicy poprawią swój
stan zdrowia, kondycję fizyczną i psychiczną
oraz będą rzadziej chorować, co wpłynie na
niższy wskaźnik absencji.
Aby przybliżyć pracownikom tematykę
zdrowego stylu życia zrealizowano kampanię promocyjną, wprowadzono także
do firmowej biblioteki książki o tematyce
zdrowotnej. Aby ułatwić pracownikom dostęp do badań, w biurze organizowane są
konsultacje z lekarzem internistą, badania
krwi, badania składu organizmu, dwudniowe, indywidualne konsultacje dietetyczne,
szczepienia przeciwko grypie. Cześć podejmowanych działań dotyczy zdrowego odżywiania. W każdy poniedziałek pracownikom
dostarczane są świeże owoce oraz warzywa,
prowadzone są także warsztat zdrowego

odżywiania „Sekrety zdrowego odżywiania”
i warsztaty z technik relaksacyjnych.
Dzięki realizowanym w ramach projektu
działaniom znacznie poprawił się stan zdrowia pracowników, mają oni większą wiedzę
z zakresu zdrowego stylu życia, lepiej rozumieją zasady właściwego odżywiania. Pracownicy przykładają większą uwagę do tego
co jedzą, część z nich zmieniła swoje przyzwyczajenia żywieniowe mając na uwadze
troskę o siebie i swoje zdrowie.
Zdrowe miejsce pracy powoduje zwiększenie produktywności pracowników. Pracownicy są dumni ze swojego pracodawcy, który
dba o nich i oferuje im unikatowe rozwiązania na rynku. Pracownicy JTI są bardziej
zrelaksowani, szczęśliwsi i zaangażowani
w swoją pracę.
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POL-INOWEX
BRANŻA:
usługi (montaż, demontaż, relokacja)

Agnieszka Jakubczyk-Latała
HR Manager

LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 130
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Wdrożenie Programu Wellness.
OBSZAR
Employer branding wewnętrzny

POL-INOWEX 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 naszej organizacji. W najbliższych latach planujemy poszerzyć nasz
rynek docelowy o kraje całego świata.
POL-INOWEX 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.

Na początku 2014 roku wraz z firmą „Prodialog” – prekursorem wellness korporacyjnego w Polsce, rozpoczęto realizację
programu „Wellness w POL-INOWEX”. Pomysł
wdrażania takiego programu zrodził się po
cyklu szkoleń przeprowadzonych dla pracowników, promujących zdrowy tryb życia oraz
dotyczących rozwoju osobistego. Projekt jest
kontynuacją rozpoczętych działań.
Po przeprowadzeniu analizy potrzeb powstało
hasło „Zbuduj swoją siłę życiową – Wellness
w POL-INOWEX”, które oddaje główne cele
programu, czyli budowanie siły psychicznej
i fizycznej pracowników. Powstało także logo
programu.
Celem programu „Wellness w POL-INOWEX”
jest zwiększenie wydajności pracy poprzez
wsparcie pracowników w regeneracji sił po
pracy i do pracy oraz codzienne budowanie
odporności fizycznej i psychicznej.
Najważniejsze obszary działań to: relaks i regeneracja sił; zdrowe nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna, relacje z rodziną, tworzenie
sprzyjającego środowiska, ale także rozwój
intelektualny (język, pasje, zwiedzanie, pamięć i koncentracja) i poprawa komunikacji
w firmie, która ma ogromny wpływ na efektywność pracy i jej atmosferę. Co miesiąc do
pracowników firmy wysyłany jest newsletter
z informacjami na temat zdrowego stylu życia
i aktualnie organizowanych aktywności, w których mogą oni uczestniczyć.

Dzięki codziennemu wsparciu w budowaniu
odporności fizycznej i psychicznej, podnoszeniu umiejętności pracowników w zakresie regeneracji sił, zwiększa się wydajność w pracy.
Pracownicy mają większą samoświadomość,
biorą odpowiedzialność za swoje zdrowie
i rozwój. Program „Wellness w POL-INOWEX”
wpłynął również na lepszą komunikację i integrację w firmie. Poprzez organizację tego typu
inicjatyw firma wzmacnia pozytywny wizerunek pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz, wpisuje się także w trend „nowoczesnej organizacji” podążającej za potrzebami współczesnego
rynku.
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TOYOTA MOTOR
MANUFACTURING
POLAND

Assistant General Manager

LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 1600

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Wsparcie i wzrost efektywności systemu
komunikacji w firmie.

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

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. Nasza roczna
zdolność produkcyjna wynosi ponad milion sztuk podzespołów. Pod względem
możliwości produkcyjnych stanowimy największą bazę produkcyjną komponentów
Toyoty poza Japonią.
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Andrzej Jachym

BRANŻA:
motoryzacyjna

OBSZAR
Employer branding wewnętrzny

Celem realizowanego projektu
było budowanie motywacji pracowników,
poprzez wspieranie w firmie procesów komunikacji. Skupiono się między innymi na
zadbaniu o dobry poziom komunikacji wśród
pracowników produkcyjnych odnośnie decyzji oraz działań prowadzonych przez Firmę,
które mają bezpośredni wpływ na ich pracę,
na wzmocnieniu dwustronnej komunikacji na
wszystkich szczeblach zarzadzania oraz efektywnym rozwiązywaniu problemów pracowniczych. Odbiorcami projektu byli wszyscy
pracownicy Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., ze szczególną uwagą położoną
na pracowników produkcyjnych.
Podczas przygotowań do realizacji projektu powołano grupę roboczą, w której prace
zaangażowano pracowników z różnych sekcji
działu personalnego, działu odpowiedzialnego za komunikację zewnętrzną oraz bieżące
konsultacje ze strony grupy produkcyjnej.
Następnie przeprowadzono z pracownikami
spotkania w ramach grup fokusowych po
badaniu opinii, na podstawie których zidentyfikowano kluczowe aspekty dla budowania
motywacji pracowników. Kolejnym etapem
był udział w szkoleniu „Komunikacja kierownicza”.
W wyniku projektu wdrożono nowe elementy w systemie komunikacji firmy. Wprowadzono comiesięczne spotkania przełożonych

z pracownikami i kaskadowy sposób przekazywania informacji. Proces ten dzielony
jest na kilka etapów, pierwszym z nich jest
spotkanie prowadzone przez HR dla przełożonych na poziomie Menadżera i Kierownika,
następnie Kierownik prowadzi spotkanie dla
Mistrzów. Ostatnim etapem jest spotkanie
prowadzone przez Mistrzów dla pracowników produkcyjnych, prowadzone na podstawie standardowego briefiengu - 5 minut
prezentacja, 10 minut pytania ze strony pracowników.
Spotkania dotyczą informacji lokalnych (dla
danego obszaru), dotyczących planów produkcyjnych, poziomu absencji, bieżących
działań prowadzonych przez firmę, czyli tego
co dla pracowników jest najważniejsze. Treści te przygotowywane są wspólnie przez
HR i przełożonych poszczególnych obszarów. Innym wprowadzonym rozwiązaniem
są kwartalne spotkania Menadżera z całą
załogą. Zakres tematyczny tych spotkań to
wyniki Firmy na świecie, w Europie i lokalne
w TMMP, informacje lokalne z wybranego
obszaru, jest to również okazja do wyróżnienia pracowników za szczególne osiągnięcia,
indywidualne i grupowe.
Menadżerowie odwiedzają także poszczególne zespoły podległe Mistrzom, spędzając z pracownikami przerwy śniadaniowe.
Celem tych spotkań jest przede wszystkim
umożliwienie pracownikom bezpośredniego
kontaktu z Menadżerami. Pozwala to Menadżerom odpowiedzieć na trudne pytania
pracowników oraz zebrać uwagi na temat ich
codziennej pracy i na tej podstawie wesprzeć
proces rozwiązywania problemów pracowniczych.
W efekcie projektu pracownicy lepiej oceniają komunikację wewnętrzną, spadła jednocześnie liczba problemów zgłaszanych przez
pracowników. Wdrożony system ugruntował
się na dobre jako stały element dwustronnej
komunikacji, planowane są kroki mające na
celu dalsze doskonalenie systemu.
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VOLKSWAGEN
BANK POLSKA
BRANŻA:
finansowa

Paweł Radzikowski
Dyrektor Departamentu
Spraw Personalnych i Administracji

LICZBA PRACOWNIKÓW:
ok. 300
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Promocja zdrowego trybu życia wśród
Pracowników.
OBSZAR
Employer branding wewnętrzny

Volkswagen Bank Polska to spółka należąca do holdingu finansowego Volkswagen
Financial Services AG. Od 1997 roku działa
w Polsce, oferując pełne spektrum nowoczesnej bankowości – od finansowania i leasingu samochodów marek należących do
koncernu Volkswagen oraz samochodów
używanych wszystkich marek znajdujących się w komisach dealerów Volkswagen
Group, po bankowość elektroniczną oraz
obsługę firm i klientów prywatnych za pośrednictwem Volkswagen Bank direct oraz
Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy.

Celem Akademii Zdrowia Volkswagen Bank Polska, jest zwiększanie u Pracowników świadomości z korzyści płynących ze
zdrowego stylu życia, ułatwienie wczesnego
wykrywania problemów zdrowotnych oraz
prowadzenie aktywnej polityki prozdrowotnej. Poprzez realizację projektu dążymy do
zmniejszenia absencji chorobowej i obniżenia kosztów pracy. Celem pośrednim jest
również zwiększenie motywacji do pracy
oraz wzrost zaangażowania i produktywności. Akademia Zdrowia jest ponadto ważnym elementem budowania pozytywnego
wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie
(CSR), a także polityki i strategii HR w Koncernie VW.
Projekt został uruchomiony w kwietniu 2013.
Jego istotnym elementem było zaangażowanie Pracowników do współpracy. Dlatego
pierwszym krokiem było zaproszenie Pracowników, którzy z własnej inicjatywy aktywnie uczestniczą w planowaniu i promowaniu
działań programowych w ramach Akademii
Zdrowia.
Wśród promowanych działań, należy wyróżnić między innymi program profilaktyczny „Zdrowa Kobieta”, „Zdrowy Mężczyzna”
(Program Health Check-Up). Jest to coroczny
przegląd stanu zdrowia, dostosowany do indywidualnych potrzeb, wieku i płci Pracownika.

Program ten to kompleksowe badania, które
pozwalają na precyzyjne zdiagnozowanie stanu zdrowia w wielu obszarach, w tym zwłaszcza w kierunku profilaktyki kardiologicznej,
która jest szczególnie ważna w przypadku
osób zajmujących stanowiska kierownicze
i obarczonych duży stresem. Program kończy
się konsultacją, w ramach której Pracownicy
uzyskują zalecenia na przyszłość dotyczące
swojego stanu zdrowia.
Innym działaniem są profilaktyczne seminaria edukacyjne organizowane w siedzibie
Banku. Podczas spotkań Pracownicy poznają
m.in. zasady prowadzenia zdrowego stylu
życia, zapobiegania najczęstszym dolegliwościom i chorobom dotykającym osoby
aktywne zawodowo, metody pokonywania
niezdrowych nawyków, które mogą doprowadzić w przyszłości do poważnych chorób.
Tematy seminariów dotyczą między innymi
ergonomii pracy, metod walki ze stresem,
profilaktyki grypy i chorób dróg oddechowych, zdrowego żywienia oraz metod rzucania palenia. Ponadto w Intranecie cyklicznie
publikowane są informacje z zakresu work-life balance.
W ramach Akademii Zdrowia organizowane
są również treningi dla biegaczy. Odbywają
się one 2 razy w tygodniu, pod okiem doświadczonego trenera. Niektórzy z Pracowników Volkswagen Bank Polska startują z powodzeniem w maratonach i innych biegach
na terenie całej Polski.
Część osób bierze udział również w treningach oraz meczach, zarówno piłki nożnej, jak
i siatkówki. Pracownicy Banku startują także
w regatach żeglarskich lub zawodach narciarskich. Ponadto każdy Pracownik ma możliwość skorzystania z dofinansowania do zajęć
sportowych (karnety).
Dzięki działaniom podjętym w ramach Akademii Zdrowia w ostatnim roku odnotowano
zmniejszenie wskaźnika absencji chorobowej
o 1 punkt procentowy (liczba godz. zwolnień
lekarskich przypadająca na dni robocze w danym okresie / normę czasu pracy w danym
okresie*100). Uruchomienie projektu postrzegane jest także, jako z jeden z czynników
przyczyniających się do wzrostu poziomu
zaangażowania, mierzonego indeksem zadowolenia Pracowników.
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GRUPA ŻYWIEC
BRANŻA:
FMCG

Grażyna Rzehak
Dyrektor Personalny, Członek Zarządu

LICZBA PRACOWNIKÓW:
3800
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
ogólnopolski

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Zapoznanie studentów i absolwentów
z kulturą organizacyjną firmy.
OBSZAR
Employer branding zewnętrzny

Grupa Żywiec 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. 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.
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Organizacja Dnia Otwartego
w Grupie Żywiec dla studentów i absolwentów, miała na celu zapoznanie młodych ludzi z kulturą organizacyjną firmy.
Dzień otwarty odbył się 14 marca 2014 roku.
Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję
poznać Grupę Żywiec i inicjatywy kierowane
do studentów oraz spotkać się z Prezesem
oraz Członkami Zarządu firmy. Podczas spotkania zorganizowano zajęcia warsztatowe,
uczestnicy pracowali w grupach zadaniowych
prowadzonych przez Członków Zarządu oraz
przedstawicieli takich działów jak: Sprzedaż,
Marketing, Produkcja, Logistyka, Finanse
i HR. Dzień Otwarty był również doskonałą
okazją do tego, aby zobaczyć jak na co dzień
pracuje się w Grupie Żywiec, dodatkową aktywnością dla uczestników była także Akademia Warzenia Piwa.
W Dniu Otwartym uczestniczyło ok. 70 studentów różnych kierunków i z różnych uczelni w Polsce. W wydarzenie zaangażowany był
Zarząd oraz kluczowi menadżerowie firmy.
Uczestnicy w ankietach ewaluacyjnych bardzo wysoko ocenili spotkanie, średnia ocena
to 4,66 w 5-stopniowej skali. Jako najciekawsze elementy spotkania wymieniano warsztaty/case-studies oraz możliwość porozmawiania na temat pracy w Grupie Żywiec z jej
pracownikami. Program oceniono jako bardzo bogaty i zróżnicowany, pozwalający na

bliższe poznanie firmy z różnych perspektyw,
zarówno tej profesjonalnej jak i mniej formalnej. Doceniono zarówno aspekty organizacyjne, przyjazną atmosferę oraz poziom
merytoryczny wydarzenia.
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KRAJOWY REJESTR
DŁUGÓW
BRANŻA:
finansowa
LICZBA PRACOWNIKÓW:
170
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
ogólnopolski

Dorota Kostecka
Kierownik Departamentu HR

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Promocja Departamentu IT firmy, jako
atrakcyjnego miejsca pracy.
OBSZAR
Employer branding zewnętrzny

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji
Gospodarczej SA to biuro informacji gospodarczej działające na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
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. Misją Krajowego Rejestru Długów jest ochrona
przedsiębiorców, gmin, osób prywatnych
oraz wszystkich pozostałych podmiotów
funkcjonujących na rynku przed niesolidnymi kontrahentami i klientami. Poprzez
upowszechnianie dostępu do informacji gospodarczych oraz propagowanie rzetelności
płatniczej, Krajowy Rejestr Długów przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa
finansowego w gospodarce.

Celem projektu realizowanego
przez Krajowy Rejestr Długów było zbudowanie marki Departematu IT firmy, jako
atrakcyjnego miejsca pracy dla najlepszych
specjalistów z branży IT zamieszkujących
Wrocław i Dolny Śląsk. Projekt obejmował
działania employer brandingowe dedykowane Departamentowi IT Krajowego Rejestru Długów BIG SA.
Punktem wyjścia dla przygotowywanego
projektu była rosnąca konkurencja na wrocławskim rynku pracy, pomiędzy pracodawcami poszukującymi specjalistów z branży
IT. W fazie przygotowania do realizacji projektu określona została długofalowa strategia budowania marki Departamentu IT.
Jednym z najistotniejszych elementów było
określenie przewag pracy w strukturach IT
Krajowego Rejestru Długów nakreślonych
w analizie SWOT. Ponadto strategia określiła
szereg działań związanych z promocją wizerunku KRD jako atrakcyjnego miejsca pracy
dla programistów.
Pierwszym z elementów projektu było ogłoszenie konkursu wśród pracowników na
logo KRD IT i stworzenie spójnej identyfikacji wizualnej Departamentu IT, pozwalającej
na jego efektywną promocję. W ramach
własnych zasobów webhostingowych przygotowana została strona internetowa, na
której osoby zainteresowane współpracą

z Departamentem IT znajdą nie tylko oferty
pracy, ale także informację o tym jak KRD
dba o rozwój pracowników, jak pracownicy
firmy spędzają czas wolny i dlaczego warto
dołączyć do zespołu IT. Wśród podejmowanych działań planowane jest także rozwinięcie programu praktyk oraz współpracy
z uczelniami. W dalszym etapie działań
powstanie film promujący KRD IT - zarówno oficjalny jak i kilka filmów nakręconych
przez samych pracowników. Jako pracodawca atrakcyjny dla specjalistów z branży
IT, KRD chce także aktywniej uczestniczyć
w wydarzeniach dedykowanych tej grupie
zawodowej: zarówno w aspekcie merytorycznym (konferencje, szkolenia, Fablaby),
ale także rekreacyjno-rozrywkowym (biegi,
imprezy, etc).
W perspektywie najbliższych miesięcy
projekt powinien wpłynąć na zwiększenie
liczby aplikacji od spontanicznych kandydatów oraz CV spływających na prowadzone
projekty rekrutacyjne. Celem było także
budowanie wśród specjalistów z branży IT
wizerunku KRD jako atrakcyjnego miejsca
zatrudnienia, w którym wykorzystuje się
najnowocześniejsze technologie. Równie
istotnym, planowanym rezultatem tego
projektu employer brandingowego, jest
jeszcze silniejsza identyfikacja pracowników Departamentu IT z firmą. Na trudnym
i wymagającym wrocławskim rynku pracy
stabilność zatrudnienia w kluczowym dla
funkcjonowania firmy Departamencie jest
sprawą priorytetową.
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LG DISPLAY
POLAND
BRANŻA:
elektroniczna
LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 2000
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

Zbigniew Miedziński
Dyrektor Pionu HR

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Budowanie wizerunku pracodawcy
jako eksperta.
OBSZAR
Employer branding zewnętrzny

LG Display jest czołowym producentem
ciekłokrystalicznych modułów LCD (w tym
OLED, 3D, ekrany 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 Meksyku.
W Polsce LG Display rozpoczęło działalność
w 2006 r. 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. Siedziba
LG Display Poland znajduje się w Biskupicach
Podgórnych pod Wrocławiem.
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Celem realizowanego przez LG
Display projektu było budowanie wizerunku pracodawcy jako eksperta. Projekt
polegał na przeprowadzeniu wśród studentów wybranych uczelni Programu Ambasadorskiego. Projekt realizowany był od
października 2013 do maja 2014 roku.
Do projektu wybrano główne uczelnie
w regionie działalności firmy LG Display, tj.
Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Uniwersytet
Wrocławski. Kryteria wyboru były ustalone już podczas analizy głównych celów
aktywności na uczelniach. Selekcja uczelni
odbyła się na podstawie liczby poszukiwanych kandydatów z wykształceniem, które
oferowała dana uczelnia, liczba studentów
na wybranych kierunkach, które ukończyli pracownicy firmy, a także ogólna liczba
kandydatów z danych uczelni, aplikujących
na ogłoszenia LG Display.
Ważnym elementem projektu było odpowiednie zakomunikowanie studentom
Programu Ambasadorskiego. W tym celu
przeprowadzono na uczelniach akcję marketingową, która obejmowała promocję
poprzez ulotki i plakaty, współpracę z Biurami Karier, akcje informacyjne i konkursy
prowadzone podczas Targów Pracy. Na tym
etapie projektu przygotowano także dla
studentów specjalne zadanie, które miało

zachęcić młodych ludzi do uczestnictwa
w programie, jednocześnie było pierwszym
etapem selekcji kandydatów.
Ambasadorzy reprezentowali firmę na
uczelni. Do ich zadań należało organizowanie warsztatów wiedzowych we współpracy z firmą i ekspertami wewnętrznymi oraz
promocja organizowanych warsztatów
w porozumieniu z organizacjami studenckimi. Studenci będący Ambasadorami zbierali także od uczestników warsztatów informację zwrotną na temat ich przebiegu.
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PGNIG
BRANŻA:
paliwowo-energetyczna
LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 5200
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

Adam Lewandowski
Dyrektor Departamentu Kadr

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Budowanie wizerunku PGNiG jako nowoczesnego pracodawcy i pozyskanie wykwalifikowanej kadry.
OBSZAR
Employer branding zewnętrzny

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
SA jest spółką giełdową obecną w indeksie
największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem
gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także
poprzez kluczowe spółki, importem, magazynowaniem, sprzedażą i dystrybucją paliw
gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła
i energii elektrycznej. Ponadto w Grupie
Kapitałowej PGNiG znajdują się podmioty
świadczące specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo-serwisowe, wysoko cenione
na rynkach międzynarodowych.

GeoTalent to program edukacyjny realizowany przez Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo SA na Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim
oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Celem Programu jest poszerzanie wiedzy i rozwój umiejętności praktycznych studentów w obszarze poszukiwań,
rozpoznania i wydobycia węglowodorów
ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Poprzez bezpośredni transfer
specjalistycznej wiedzy Program ułatwia
studentom start zawodowy oraz jest uzupełnieniem oferty edukacyjnej uczelni. Realizując wydarzenia edukacyjne na uczelni,
firma buduje trwałe relacje ze środowiskiem akademickim. Śledzenie losów akademickich i zawodowych młodych ludzi,
pomaga wyłonić najlepszych studentów
i absolwentów – potencjalnych przyszłych
pracowników PGNiG. W odpowiedzi na
potrzeby rekrutacyjne PGNiG wybrało wydziały docelowe, na których organizuje wydarzenia w ramach Programu.

•

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,
•
Górnictwa i Geoinżynierii.
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii.
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych.
Do Programu włączyły się władze uczelni,
biura karier, organizacje studenckie i koła
naukowe. We wszystkich działaniach na
uczelniach wsparciem dla firmy są Ambasadorzy GeoTalent, wybrani spośród najlepszych i najbardziej aktywnych studentów
wydziałów docelowych.
Działania w Programie opierają się w głównej mierze na transferze wiedzy praktycznej.
Mentorzy – pracownicy PGNiG SA dzielą się
wiedzą ze studentami podczas warsztatów
specjalistycznych. Dzięki takiej formule
studenci mają bezpośredni kontakt z przemysłem, co pozwala im uzupełnić wiedzę
teoretyczną nabywaną na uczelni o ćwiczenia praktyczne, oparte na doświadczeniach
z praktyki biznesowej.
W ramach I edycji Programu, w roku akademickim 2013/2014 zrealizowano szereg
działań edukacyjno-rozwojowych, w tym
warsztaty specjalistyczne, wykłady, konkurs
wiedzy branżowej oraz kurs branżowego
języka angielskiego. Zrealizowano także
program praktyk letnich, w ramach którego
26 studentów zdobywało doświadczenie zawodowe w obszarach swoich specjalności.
W organizowanych w ramach Programu wydarzeniach wzięło udział dotychczas ponad
450 osób. Program cieszy się bardzo dużym
zainteresowaniem ze strony studentów
i przyczynia się do budowania pozytywnego
wizerunku PGNiG jako pracodawcy w środowisku akademickim.

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
Wydziały:
•
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
•
Wiertnictwa, Nafty i Gazu,
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PZU
BRANŻA:
finansowa, ubezpieczenia
LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 11 100
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

Olga Zarachowicz
Dyrektor Zarządzający
ds. HR w Grupie PZU

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Zbudowanie atrakcyjnego wizerunku PZU
jako pracodawcy wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych.
OBSZAR
Employer branding zewnętrzny

Grupa PZU jest największą i najbardziej
rentowną firmą ubezpieczeniową w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.
Zaspokaja podstawowe potrzeby 16 mln
klientów w zakresie bezpieczeństwa i stabilizacji, w tym 6 mln klientów w zakresie
grupowych ubezpieczeń na życie. Innowacyjność, etyka w działaniu i dostosowanie się do coraz bardziej wymagających
warunków rynkowych wywołanych m.in.
wejściem na polski rynek międzynarodowych graczy, to podstawa dynamicznego
rozwoju PZU. Grupa PZU pozostaje wciąż
numerem jeden na polskim rynku ubezpieczeń. Jednocześnie umacnia swoją pozycję
w innych segmentach rynku finansowego
w Polsce. Grupa PZU rozwija także swoją
działalność ubezpieczeniową w wybranych
krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Jest obecna na Ukrainie, Litwie, Łotwie
oraz w Estonii, gdzie zdobyła już znaczącą
pozycję.
W Polsce PZU zatrudnia ponad 11 tysięcy pracowników. Firma spełnia najwyższe
standardy odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania, co potwierdza
obecność PZU w składzie RESPECT Index
– indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie na Warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych. W 2014 r. PZU znalazł się
w pierwszej dziesiątce studenckiego rankingu Pracodawca Roku (AIESEC) oraz zdobył certyfikację Top Employers Polska.
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Od 2012 r. w PZU intensywnie
rozwijany jest obszar związany z budowaniem marki pracodawcy. Początkowo była
to działalność projektowa, która, przynosząc
pożądane efekty, z czasem weszła do stałego profilu zadań HR.
W pierwszym okresie pracy nad marką pracodawcy Grupa PZU skoncentrowała się na
odpowiednich analizach i wypracowaniu
EVP. Następnie w organizacji wdrożono
standard ogólnopolskiego programu praktyk i staży. Ważnym krokiem było też przygotowanie pierwszej kampanii promocyjnej
dla tego programu, która zrywała z wizerunkiem PZU jako przestarzałej organizacji i pozwoliła PZU szybko wyróżnić się na tle ofert
wielu firm, które działania EB prowadziły już
od dawna (kampania „Nordöstersjökustartilleriﬂygspanlatoran & Co.?, Nie tłumacz,
gdzie pracujesz”).
Przez ostatnie 3 lata PZU dynamicznie rozwija i umacnia swoją sieć kontaktów w środowisku studenckim. W roku akademickim
2014/2015 na uczelniach wyższych współpracuje z Grupą PZU w całej Polsce: 24
Ambasadorów, 7 Akademickich Doradców
i 13 partnerskich organizacji studenckich.
Dodatkowo co roku blisko 100 osób uczestniczy w programie praktyk i staży, który
został przez PSZK wyróżniony certyfikatem

„Staże i Praktyki Wysokiej Jakości”. Wiele
z tych osób zostaje w PZU na dłużej i tu rozwija swoją karierę zawodową.
Jednym z kluczowych narzędzi w budowaniu marki pracodawcy okazał się dla PZU
Facebook. W 2013 r. powstał na nim profil
karierowy Grupy PZU, który obecnie ma
ponad 60 000 fanów i jest jednym z największych korporacyjnych profili w Polsce.
Markę pracodawcy PZU budują też kolejne
pomysłowe kampanie marketingowe, jak
np.: „Nawet najlepsi zrobią wszystko, żeby
pracować w PZU” oraz „PZU. Przyciągamy
najlepszych” .
Kampanie PZU są spójnie i aktywnie komunikowane za pośrednictwem licznych narzędzi, w tym internet, media, outdoor, wydarzenia promocyjne na uczelniach (np. targi
pracy, Dni Grupy PZU z mobilnym kinem
5D i symulatorem dachowania). W całe
spektrum działań wkomponowane są także
warsztaty merytoryczne organizowane dla
studentów oraz kierowane do nich konkursy: „Inwestycja w Przyszłość” i „Studencki
Projekt Roku”.
Wyrazem osiągnięć PZU w obszarze EB są
korzystne, jeśli chodzi o postrzeganie na
rynku pracy, wyniki badań, które firma monitoruje, a także sprawnie zamykane procesy rekrutacyjne oraz rosnąca pozycja firmy
w rankingach pracodawców, takich jak Pracodawca Roku (AIESEC) i Idealny Pracodawca (Universum).
Za swoje dokonania PZU otrzymało też wiele nagród branżowych, w tym: EB Stars, Bohaterowie HR, EB Kreator.
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TECHLAND
BRANŻA:
IT

Natalia Selinger
HR Manager

LICZBA PRACOWNIKÓW:
270
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Budowanie marki pracodawcy wśród młodych ludzi.
OBSZAR
Employer branding zewnętrzny

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.
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
najnowocześniejszą, atrakcyjną elektroniczną rozrywkę.

Celem zorganizowanego przez
firmę Techland Game Jam było połączenie przyjemnego z pożytecznym,
ponieważ tworzenie gier to ogromne w yzwanie, w ymagające wiedzy
i umiejętności z wielu dziedzin (programowanie, grafika, projektowanie), ale
też świetna zabawa. Event wzmocnił
wizerunek marki Techland, jako pracodawcy otwartego na dzielenie się swoją
wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi.
Techland Game Jam odbył się w dniach
11-13 lipca 2014 roku.
Ogólna idea Game Jamu polega na tworzeniu gier w 24 lub 48 godzin. Tego typu
eventy na całym świecie gromadzą setki
osób. We Wrocławiu tego rodzaju inicjatywa jeszcze nie miała miejsca na szerszą
skalę. Techland jako pierwsza duża firma
z branży gier video zorganizowała taki
event.
Przedsięwzięcie było skierowane do studentów i twórców gier z całej Polski i promowane wśród tej grupy. Akcja PR-owo/
marketingowa była realizowana przez
17 biur karier oraz 18 kół naukowych związanych z branżą gier większych uczelni wyższych w Polsce, jak i przez środki masowego przekazu. Na potrzeby eventu powstała
oficjalna strona internetowa. W trakcie
Techland Game Jam firma zorganizowała

warsztaty teoretyczno-praktyczne oraz
zapewniła bieżące wsparcie ze strony wybitnych, doświadczonych specjalistów,
dzielących się wiedzą z zakresu tworzenia
gier.
Tworzone przez uczestników gry były analizowane i oceniane według kryteriów
branżowych, udzielono wyczerpującego
feedbacku w tym zakresie. Techland był
fundatorem głównych nagród. Poza wydaniem najlepszej, powstałej podczas
TGJ gry, wśród nagród znalazły się płatne
praktyki w Techlandzie czy paczki z grami
Techlandu.
Organizacja Techland Game Jam odbywała
się we współpracy z Politechniką Wrocławską oraz Unity – producentem jednego
z największych na świecie silników do tworzenia gier Unity 3D, fundatorem jednej
z głównych nagród.
W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób.
W trakcie Techland Game Jam powstało 17 gier, z których dwie (wybrane przez
Jury) zostaną wydane i promowane przez
Techland wraz z ich Autorami. Na praktyki
zaproszono 2 osoby.
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Ocena i motywowanie
pracowników

ANIMEX
BRANŻA:
spożywcza

Hanna Macyra
Dyrektor Zarządzająca ds. HR

LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 7 600
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

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: Stany Zjednoczone, Japonia, Hiszpania,
Włochy i Francja, Wielka Brytania i Niemcy.
Firma zatrudnia ok. 7600 osób, co czyni ją
jedną z największych firm branży spożywczej w Polsce. Animex Sp. z o.o. zarządza
i koordynuje pracą 9 zakładów produkcyjnych w całej Polsce, w tym 8 zakładów mięsnych produkujących mięso i wyroby mięsne oraz zakładów pierzarskich w Krakowie.
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GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Wprowadzenie Rocznej Rozmowy Rozwojowej, pozwalającej na zaplanowanie
rozwoju pracownika na bazie uzyskanych
wyników.
OBSZAR
Ocena i motywowanie pracowników

Roczna Rozmowa Rozwojowa jest
oceną kompetencji, której docelowo podlegać będą wszyscy Pracownicy umysłowi
w Grupie Animex. Jest jednym z narzędzi
w procesie pozyskiwania i rozwoju Pracowników. To narzędzie komplementarne,
z Programem stażowym, oceną potencjału
menedżerskiego, planem sukcesji oraz programem zarządzania talentami. Jej celem
jest ocena wykonywanej pracy poprzez
pryzmat prezentowanych kompetencji,
a następnie zaplanowanie rozwoju Pracownika na bazie uzyskanych wyników. W Rozmowie uczestniczą trzy strony: Organizacja,
Przełożony i Pracownik. Każda ze stron reprezentuje pewne oczekiwania oraz czerpie
korzyści z regularnej, jednolitej, opartej na
kompetencjach ocenie Pracowników. Wpływa na wzrost efektywności i wyniki całej organizacji, pozwala poznać oczekiwania Pracowników, określić obszary do rozwoju oraz
pozytywnie wpływa na motywację do pracy.
W fazie przygotowań do projektu zebrano
i przeanalizowano dotychczas podejmowane działania, związane z oceną pracowniczą.
Na podstawie zebranych danych i opracowanych wniosków określony został kształt
i przebieg aktualnie realizowanej Rozmowy
Rozwojowej. Ostateczna koncepcja oceny

pracowniczej opracowana została w wyniku spotkań zespołów roboczych złożonych
z różnych grup pracowniczych. Kolejnym
etapem było przygotowanie planu komunikacji na temat systemów ocen pracowniczych oraz warsztaty i spotkania dla
przełożonych. Po etapie przygotowawczym
i koncepcyjnym została wyznaczona pierwsza grupa Pracowników poddanych ocenie.
Ocena w Grupie Animex realizowana jest
co roku, podlega jej każdy Pracownik, który
przepracował co najmniej 6 pełnych miesięcy w ocenianym roku.
W ocenie pracowniczej brane są pod uwagę kompetencje uniwersalne takie jak:
współpraca w zespole, orientacja na klienta, orientacja na wynik, świadomość biznesowa, komunikacja, wiedza fachowa oraz
kompetencje menedżerskie, budowanie
i motywowanie zespołu oraz egzekwowanie
wyników-dotyczy pracowników na stanowiskach menedżerskich.
Ocena polega na wypełnieniu przez ocenianego Pracownika i jego Przełożonego
specjalnych formularzy przeznaczonych dla
każdej ze stron. Następnie podczas spotkania omawiane są informacje zawarte w obydwu formularzach. Spotkanie ma charakter
dialogu, dyskusji podlegają różnice w ocenie
kompetencji. Podczas rozmowy wyznaczane są Zadania Rozwojowe (od jednego do
maksymalnie pięciu rocznie), które mają
wspomóc pracę nad utrzymaniem i/lub rozwojem wskazanych kompetencji. Zadaniem
rozwojowym może być projekt, wypracowanie i/lub wdrożenie usprawnienia, stworzenie i/lub udoskonalenie nowej procedury.
Po zakończeniu pierwszej Rocznej Rozmowy
Rozwojowej oraz przeprowadzeniu analizy
danych zostały zorganizowane spotkania
grup focusowych, podczas których wypracowano usprawnienia. Zmiany zostały
uwzględnione w kolejnej edycji Rocznej
Rozmowy Rozwojowej.
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Ocena i motywowanie
pracowników

GFT POLSKA
BRANŻA:
IT

Magdalena Kuś
HR Business Partner

LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 500
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Przeprowadzenie półrocznego systemu
ocen pracowników.
OBSZAR
Ocena i motywowanie pracowników

GFT to międzynarodowa firma IT, która
tworzy oprogramowanie dla 9 z 10 największych banków inwestycyjnych na świecie.
GFT to globalny partner technologiczny dla
cyfrowych wyzwań przyszłości. Oferujemy
możliwość pracy w międzynarodowych
projektach IT dla programistów, testerów,
inżynierów wsparcia aplikacji, menedżerów
projektów oraz analityków biznesowych.
Zatrudniamy ponad 3000 osób na całym
świecie, w tym ponad 500 pracowników
w łódzkim oraz poznańskim oddziale. GFT
Polska to prestiżowe połączenie świata IT
oraz świata wielkich finansów. Nasze oprogramowanie trafia na Wall Street oraz do
klientów w City of London. Firma jest jednym z największych światowych dostawców
rozwiązań IT dla sektora bankowego.

Projekt Midterm Promotion
Board ma na celu ocenę umiejętności pracowników zatrudnionych w ostatnim półroczu 2013 roku. Przy ocenie brane są pod
uwagę umiejętności techniczne, motywacja do pracy, zdolności komunikacyjne oraz
rozwój pracownika. Na samym początku
zatrudnienia każdy pracownik współpracuje z osobą pełniącą rolę Mentora. W połowie maja 2014 ustalono, które osoby będą
mogły podejść do półrocznej oceny pracowniczej. Następnie zebrano na temat
tych pracowników niezbędne informacje
(stanowisko, dział, specjalizacja, Mentor).
Pod koniec maja pracownicy spotkali się
ze swoimi Mentorami w celu wyznaczenia
osób, które wypełnią formularz oceniający
kompetencje danego pracownika. Mentor
może mieć wpływ na wybór tych osób. Formularz jest zamieszczany w wewnętrznym
systemie HRowym i tylko wybrane osoby
mają do niego dostęp oraz wgląd. W szczególnych wypadkach formularz ten może
zostać przesłany do osób spoza organizacji np. do klientów organizacji. Pracownik
musi również wypełnić formularz oceniając
samego siebie. Po przesłaniu wszystkich
wypełnionych formularzy Mentor spotyka
się z ocenianym pracownikiem w celu podsumowania i omówienia nadesłanych informacji. Po tej procedurze Mentor podejmuje

decyzję czy dany pracownik zostanie zakwalifikowany do awansu (Promotion Board).
Następnie dział HR ustala terminy Promotion Board dla pracowników zgłoszonych do
awansu. W tym samym czasie jest ustalany
termin Peer Review czyli procesu porównania oraz oceny pracowników pracujących na
tym samym poziomie w biurze w Łodzi oraz
Poznaniu. Na podstawie Peer Review ustala
się między innymi wysokość ewentualnych
podwyżek. Podczas Peer Review pracownicy prezentują się i odpowiadają na pytania,
następnie każde wystąpienie jest podsumowywane. W Peer Review zrealizowanym
w Poznaniu i Łodzi wzięli udział pracownicy
podlegający ocenie, Mentorzy, Dyrektorzy
Zarządzający oraz Dyrektorzy Oddziałów,
liderzy danej specjalizacji oraz przedstawiciele HR. W wyniku projektu 80% pracowników, którzy przystąpili do Promotion Board,
otrzymało awans na wyższe stanowisko.
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Ocena i motywowanie
pracowników

JCOMMERCE
BRANŻA:
IT

Katarzyna Musialska
HR Business Partner

LICZBA PRACOWNIKÓW:
200
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

Już od 2005 roku działamy na rynku IT dostarczając Klientom przyjazne i funkcjonalne
oprogramowanie biznesowe. Specjalizujemy się w projektowaniu, doradztwie oraz
wdrażaniu rozwiązań informatycznych z obszaru Information Management.
Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie oferujemy zaawansowane rozwiązania z obszaru Business Intelligence, ERP,
SFA oraz systemy i aplikacje dedykowane - webowe, mobilne oraz desktopowe.
Świadczymy usługi w zakresie outsourcingu
specjalistów IT, realizacji projektów „pod
klucz” oraz autorskich szkoleń BI. Naszymi
klientami są zarówno liderzy swoich branż
w Polsce i Europie, jak i firmy sektora MSP
oraz przedstawiciele sektora publicznego.
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GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Opracowanie narzędzia pozwalającego
pracownikom na ocenę własnych kompetencji i wyznaczenie kierunków rozwoju.
OBSZAR
Ocena i motywowanie pracowników

Założeniem projektu realizowanego przez JCommerce SA było wypracowanie narzędzia pozwalającego pracownikom
firmy na ocenę swoich kompetencji i wyznaczenie kierunków własnego rozwoju. Podczas indywidualnych rozmów rozwojowych
pracownicy mają szansę aby samodzielnie,
a następnie ze swoim przełożonym, określić poziom posiadanych kompetencji, wyznaczyć cele do realizacji oraz możliwości
rozwoju w JCommerce. Tworząc narzędzie
one2one dążono do odejścia od tradycyjnej, jednostronnej oceny pracownika.
Utworzono narzędzie, które daje pracownikowi poczucie indywidualnego podejścia
oraz rzetelną informację zwrotną na temat
wymaganych na danym stanowisku kompetencji, a jednocześnie które ułatwia menadżerom formułowanie, przekazywanie i gromadzenie feedbacku dla pracowników. Jest
to narzędzie elastyczne i uniwersalne, które
może być używane przez menadżerów do
rozmów z pracownikiem po okresie próbnym, po ukończonym stażu, przed awansem, czy do zbierania feedbacku od klienta
w przypadku projektów outsourcingowych.
Narzędzie jest przyjazną, łatwą w użyciu
aplikacją.
Ważnym elementem projektu były działania informacyjne oraz promocja nowego

rozwiązania. Przez tydzień w firmie były
organizowane warsztaty wyjaśniające zasady funkcjonowania narzędzia oraz pomagające przygotować się do one2one. Po
tym okresie został pracownikom rozesłany
szczegółowy podręcznik z instrukcją oraz
harmonogramem pierwszego one2one. Podobne działania warsztatowo-informacyjne
były kierowane do kierowników rozmawiających z pracownikami (w tym do Zarządu).
Podczas szkoleń duży nacisk kładziono na
umiejętność słuchania oraz przekazywania
informacji. Dodatkowo każdy pracownik
miał możliwość indywidualnego spotkania,
przygotowującego do rozmowy. Pracownicy
od początku pracy nad nowym narzędziem
czynnie włączyli się w jego tworzenie i opiniowanie. Po pierwszej sesji one2one wdrożono zmiany i pomysły pracowników, dotyczące ulepszenia procesu.
Narzędzie jest chętnie stosowane i oceniane jako bardzo pomocne i efektywne.
Zarząd firmy uznał narzędzie za najlepsze
wdrożenie wewnętrzne od początku istnienia firmy. Wersja uproszczona narzędzia jest
także stosowana, aby uzyskać feedback na
temat pracowników realizujących projekty
outsourcingowe. Aktualnie umowy z Klientami aneksowane są o punkt obowiązkowego udzielenie feedbacku. Niektórzy Klienci
zainteresowali się na tyle formą narzędzia,
że chcą podobny model wdrożyć u siebie.
Ważnym osiągnięciem projektu jest również to, że niestosowane jest już określenie
„ocena”, a powszechnie w firmie używa się
nazwy one2one. Pokazuje to, że w wyniku
projektu dokonała się także zmiana podejścia do odbierania i udzielania informacji
zwrotnej na temat wykonywanej pracy.
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Ocena i motywowanie
pracowników

SITECH
BRANŻA:
motoryzacyjna

Edyta Zarecka
Dyrektor Personalny

LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 1680
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Wprowadzenie Indeksu Zaangażowania.
OBSZAR
Ocena i motywowanie pracowników

Sitech Sp. z o.o. jest renomowaną spółką
należącą do koncernu Volkswagen. Firma
powstała w 1998 roku w Polkowicach na
terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Dolnośląskim Parku Innowacji
i Nauki we Wrocławiu mieści się biuro badawczo-rozwojowe, gdzie prowadzone są
specjalistyczne badania nad nowymi technologiami i materiałami, które zostaną
wdrożone do produkcji seryjnej. Chcąc
sprostać zapotrzebowaniu klientów, w 2013
roku w Głogowie miało miejsce uruchomienie drugiej fabryki Sitech Sp. z o.o. w Polsce.
Tym samym miejscowy rynek pracy został
wzbogacony o kolejne nowe i prężnie działające przedsiębiorstwo, stwarzając nowe
miejsca pracy.
Przedsiębiorstwo specjalizuje się w konstrukcji i produkcji metalowych stelaży
siedzisk samochodowych. Sitech Sp. z o.o.
przywiązuje wielką wagę do przewagi technologicznej. Stosowanie nowoczesnych
technologii w produkcji umożliwia spółce
nie tylko spełnienie najwyższych standardów jakości, ale również sprzyja ochronie
środowiska naturalnego. Firma współpracuje wyłącznie z zaufanymi dostawcami, stale
rozszerza i udoskonala paletę już posiadanych produktów.

Celem projektu realizowanego
przez Sitech jest dbałość o efektywność pracy grupowej poprzez ustalenie celów i mierników dla zespołu (parametry, na wartość
których pracownicy mają realny wpływ)
oraz pomiar ww. wskaźników w oparciu
o formułę Indeksu Zaangażowania (IZ).
Wskaźniki Indeksu Zaangażowania mają
wpływ na wysokość premii zespołowej.
Przygotowanie do wdrożenia koncepcji Indeksu Zaangażowania rozpoczęto od zmiany
struktury organizacyjnej, podziału pracowników na małe, efektywne grupy pracownicze i wyznaczenia ich liderów. Indeks Zaangażowania bada efektywność pracy poprzez
kontrolę poziomu realizacji obiektywnych,
mierzalnych wskaźników. Parametry docelowe ustalone zostały po dokładnej analizie
stanu obecnego poszczególnych mierników.
Max. wartość IZ będzie wynosić 120% realizacji założonych celów, min. 80%, w przypadku realizacji celu poniżej 80% - IZ będzie
uważany za niespełniony.
Koncepcja IZ zakłada, że ordynator ds.
Indeksu Zaangażowania będzie monitorował stopień trudności osiągania założonych celów. Założone wartości docelowe dla danych parametrów będą
wartościami stałymi w ciągu całego roku,
aby uniknąć demotywacji pracowników. Przed rozpoczęciem kolejnego roku,
cele będą weryfikowane pod kątem re-

alizowanych poziomów, a następnie
wartości będą modyfikowane tak, aby
uwzględniały oczekiwane, ale realne poziomy wzrostu efektywności.
Dodatkowo, aktywną rolę w weryfikacji celów będą pełnić partnerzy społeczni oraz
menedżerowie i specjaliści z działów fachowych, którzy będą oceniać możliwość
realizacji założonych wartości docelowych.
Oprócz parametrów wpływających na IZ
w danym obszarze, koncepcja IZ zakłada
tzw. determinanty uznania wyniku za osiągnięty. Pełnią one rolę zabezpieczenia w sytuacji, gdy złamane zostaną podstawowe
procedury bezpieczeństwa pracy lub jakość
produkowanych komponentów nie będzie
na satysfakcjonującym poziomie. Dzięki zastosowaniu determinant - pracownicy koncentrują się na maksymalizacji parametrów
wydajnościowych (OEE, Programmtreue)
dbając jednocześnie o jakość pracy (determinanta otrzymania premii w obszarze produkcji to m.in. brak zgłoszeń jakościowych).
Projekt wpłynął pozytywnie na wydajność
i produktywność, wzrosła także motywacja
zespołowa i poczucie wspólnoty celu. Pracownicy znają KPI mierzące efektywność
pracy, dzięki czemu łatwiej jest doskonalić
procesy i warunki własnej pracy. Projekt
ułatwił także powiązanie celów pracowników z celami strategicznymi firmy.
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Rekrutacja, programy
adaptacyjne
i outplacement

CELSA

Mariola Piechowska
Dyrektor Personalny

BRANŻA:
hutnicza
LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 1300
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

Celsa Huta Ostrowiec Sp z o.o. jest częścią
Grupy Celsa, międzynarodowego producenta wyrobów hutniczych, który w roku 2003
nabył firmę Huta Ostrowiec – zakład produkcyjny z 200-letnim 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 Walcowanych, wyposażonym w dwie walcownie oraz stalownię, produkując wyroby długie żebrowane
i kształtowniki, oraz w Zakładzie Wyrobów
Kutych, wyposażonym we własną stalownię
oraz nowoczesny park maszynowy, produkując wyroby gotowe, z obróbką mechaniczną
i termiczną koncentrując się na rozwoju rozwiązań dla sektora energetycznego.
CELSA Huta Ostrowiec, w ślad za rozwojem
innych spółek Grupy, kładzie ogromny nacisk
na rozwój techniczny i technologiczny, poszerzając portfolio swoich klientów i zwiększając
poziom jakości usług.
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GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Udoskonalenie metod rekrutacji.
OBSZAR
Rekrutacja, programy adaptacyjne
i outplacement

Celem projektu realizowanego
od 2013 roku przez Celsę jest opracowanie efektywnych i odpowiadających misji,
wizji i wartościom firmy metod rekrutacji,
pozwalających na pozyskanie z rynku pracy kandydatów spełniających oczekiwania
CELSA POLAND GRUOP.
Przy realizacji projektu korzystano ze
wsparcia firmy zewnętrznej, która po analizie stosownych przez Celsę narzędzi rekrutacyjnych opracowała plan wdrożenia
nowego sposobu rekrutacji-selekcji ukierunkowanej. W pierwszej kolejności sporządzono modele kompetencji dla CELSA
POLAND GROUP, opracowano „lejki selekcyjne” oraz wybrano narzędzia do badania
kompetencji na poszczególnych etapach
rekrutacji. Na tej podstawie przygotowano
materiały szkoleniowe dla pracowników
firmy. W kolejnym etapie projektu firma
zewnętrzna przeprowadziła szkolenia z zakresu wprowadzanych zmian dla wybranej
grupy managerów. Menadżerowie biorący udział w szkoleniu opracowali matrycę
kompetencji dla poszczególnych poziomów
stanowisk oraz przypisali konkretne stanowiska do odpowiednich poziomów. Opracowano także przykładowe formularze wywiadu behawioralnego wraz z pytaniami.
W ramach projektu zorganizowano szkolenie dla kierownictwa wyższego i średniego

szczebla, z metod selekcji ukierunkowanej.
Wprowadzone w wyniku projektu zmiany
w zakresie procesów rekrutacji pozwalają
na pozyskanie z rynku pracy najlepszych
kandydatów, spełniających oczekiwania
pracodawcy. Dzięki standaryzacji narzędzi stosowanych w procesie rekrutacji,
pozwalających na stosowanie wobec
wszystkich kandydatów takich samych kryteriów selekcji, firma może w łatwiejszy
sposób rekrutować i selekcjonować najlepszych kandydatów pod kątem ich kompetencji i dopasowania motywacyjnego.
Projekt pozwolił także na zaangażowanie
w proces rekrutacji kierownictwa firmy.
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Rekrutacja, programy
adaptacyjne
i outplacement

INTEL

Michał Wiznerowicz
Dyrektor ds. Personalnych

BRANŻA:
IT
LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 1200
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

Intel, światowy lider w dziedzinie krzemowej
innowacji, opracowuje technologie i produkty stale ulepszające ludzką pracę i życie. To
największy na świecie producent układów
scalonych oraz twórca mikroprocesorów.
Firma, założona w 1968 r. przez Gordona
E. Moore oraz Roberta Noyce wytwarza,
m.in. płyty główne, chipsety, zintegrowane
układy graficzne, pamięci Flash, mikrokontrolery, procesory do systemów wbudowanych (embedded), sprzęt sieciowy (np. karty
sieciowe), systemy zarządzania pamięcią masową i produkty serwerowe. Sukces Intela w
Polsce, oparty na wiedzy i wysokich umiejętnościach absolwentów polskich uczelni technicznych, jest dowodem najwyższego profesjonalizmu działania w warunkach rosnącej
konkurencji światowej.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Efektywne wprowadzenie nowych pracowników do pełnionych funkcji.
OBSZAR
Rekrutacja, programy adaptacyjne
i outplacement

W bieżącym roku firma Intel
Technology Poland zwiększyła zatrudnienie
o 30%. Ze względu na tak znaczący wzrost,
zostały wdrożone globalne i lokalne inicjatywy oraz programy, mające na celu jak
najszybsze i najbardziej efektywne wprowadzenie nowych pracowników do pełnionych
funkcji.
Odbiorcami projektu są nowi pracownicy
i kierownicy. Projekt realizowany jest od
początku 2014 roku, w kolejnym roku planowana jest jego kontynuacja.
Intel wprowadza globalne rozwiązania związane z integracją i rozwojem kadry. Ponadto
lokalny dział HR realizuje dodatkowe inicjatywy dedykowane konkretnym krajom i grupom biznesowym.
Po analizie globalnego programu integracji
oraz po badaniu potrzeb lokalnego biznesu
(grupy focusowe, wywiady, ankiety) zaprojektowane zostały lokalne działania kierowane do nowych pracowników i nowych
kierowników.
Do nowych pracowników kierowana jest
kampania informacyjna oraz specjalny
warsztat Jak osiągnąć sukces w Intelu,
zapoznający uczestników z wymogami
i standardami firmy. By umożliwić nowym
kierownikom uczenie się od bardziej doświadczonych, wprowadzono cykl spotkań

managerskich dotyczących najważniejszych wyzwań związanych z zarządzaniem
pracownikami. Spotkania mają charakter
grup dyskusyjnych, na których poruszane
są wybrane tematy, na przykład zarządzanie stresem w zespole, motywowanie pracowników czy zarządzanie talentami. Dzięki
warsztatom kierownicy mają możliwość wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat
realnych przypadków i wyzwań.
W celu ułatwienia i usystematyzowania
planu tranzycji do nowej roli, opracowany
został przewodnik dla nowego kierownika
uwzględniający kluczowe obszary związane
z tranzycją, wdrożeniem do nowych odpowiedzialności oraz zarządzania zespołem.
Omawianie przewodnika połączone jest ze
spotkaniem coachingowym.
W celu rozwoju kompetencji kierowników
w zakresie doboru kadry przeprowadzono
również specjalne szkolenie poświęcone
selekcji kandydatów. Nowi kierownicy zostali także zaproszeni na nowy, globalny,
kompleksowy program szkoleniowy, realizowany w trybie szkoleń stacjonarnych i sesji
wirtualnych.
Wprowadzone działania dla nowych pracowników i kierowników wpływają pozytywnie na opinię o procesie integracji oraz
przyspieszają efektywną realizację celów
biznesowych.
Wdrożone działania dla kierowników zwiększają poziom ich kompetencji w różnorodnych obszarach. Umożliwiają uczenie się
poprzez wymianę doświadczeń i praktyk
z innymi kierownikami oraz budowanie sieci
kontaktów wewnątrz firmy.
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Rekrutacja, programy
adaptacyjne
i outplacement

Jacek Kowalski

ORANGE POLSKA
BRANŻA:
telekomunikacja
LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 14 700
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

Orange Polska jest wiodącym dostawcą
usług telekomunikacyjnych w Polsce. Działamy we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego: telefonii komórkowej,
telefonii stacjonarnej, szerokopasmowego
dostępu do internetu oraz usług telewizyjnych. Orange Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Orange na świecie.
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Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Wsparcie pracowników odchodzących
z firmy na skutek zmian organizacyjnych.
OBSZAR
Rekrutacja, programy adaptacyjne
i outplacement

W Orange Polska wprowadzono
nowatorskie rozwiązanie na polskim rynku
z zakresu outplacementu. Celem realizowanego projektu było wsparcie w efektywnym zaplanowaniu i realizowaniu dalszego
rozwoju zawodowego, dla pracowników
odchodzących z firmy na skutek zmian organizacyjnych.
Dzięki programowi pracownicy odchodzący z firmy w ramach zwolnień grupowych
oprócz odprawy otrzymują także wsparcie
w efektywnym zaplanowaniu i realizowaniu dalszego rozwoju zawodowego na wewnętrznym oraz zewnętrznym rynku pracy.
Część merytoryczna programu została
opracowana z uwzględnieniem specyficznych potrzeb aktywizacji osób w innych
rolach zawodowych, które przez kilka lat
zajmowały w firmie jedno stanowisko,
pracowały w lokalizacjach, w których jest
niewielka liczba dużych pracodawców, są
w wieku 50+ oraz mają różne zainteresowania i oczekiwania odnośnie nowej roli
zawodowej.
Program wspierający aktywność zawodową osób odchodzących z firmy (outplacement) jest realizowany dwuetapowo.
Etap I „Daj się poznać” realizowany jest
wewnętrznie jeszcze podczas zatrudnienia uczestnika w Orange Polska. Ma on na

celu przygotowanie pracownika do zmiany roli zawodowej, a także wykorzystanie
możliwości wewnętrznego rynku pracy.
Odbywa się on poprzez warsztaty grupowe
i spotkania indywidualne przygotowujące
do planowania dalszej kariery zawodowej,
definiowania potencjalnych miejsc zatrudnienia oraz poznawania zasad działania
na wewnętrznym i zewnętrznym rynku
pracy. Etap ten trwa do 3 miesięcy. Etap
II „Poznaj swoje możliwości” realizowany
we współpracy z firmami zewnętrznymi
po zakończeniu umowy o pracę w Orange Polska. Ma on na celu przygotowanie
uczestnika do efektywnego działania na
zewnętrznym rynku pracy i doprowadzanie do zatrudnienia u nowego pracodawcy,
bądź podjęcia działalności gospodarczej.
Etap ten polega na indywidualnej pracy
z konsultantem nad określaniem swojego
potencjału, przy jednoczesnym poznawaniu lokalnego rynku pracy, aktywnym
poszukiwaniu i docieraniu do aktualnych
ofert pracy. Od chwili uzgodnienia z konsultantem indywidualnego planu działania, etap ten trwa do 6 miesięcy. Spotkania
odbywają najczęściej w pobliżu miejsca
świadczenia dotychczasowej pracy lub
miejscu zamieszkania uczestnika. Program
otwarty jest dla wszystkich chętnych, przy
czym w II etapie mogą uczestniczyć osoby,
które wzięły udział w pierwszej części.
Informacje o programie były szeroko komunikowane na spotkaniach z pracownikami oraz w Centrach Rekrutacji i Rozwoju.
Są one także dostępne na wewnętrznym
portalu HR.
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Rekrutacja, programy
adaptacyjne
i outplacement

Ewa Zmysłowska

PWC
BRANŻA:
konsulting
LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 2020
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

PwC jest wiodącą globalną organizacją
świadczącą profesjonalne usługi doradcze,
korzystając z wiedzy i kwalifikacji ponad
168 000 pracowników w 158 krajach. W Polsce PwC zatrudnia zespół ponad 1700 specjalistów i kadry wspierającej w sześciu
miastach: w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu,
Katowicach, Warszawie i we Wrocławiu.
Nasza oferta jest kierowana do firm działających we wszystkich sektorach gospodarki
- zarówno do największych koncernów, jak
i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych. Od
kilku lat zdobywamy wszystkie najważniejsze nagrody przyznawane przez środowisko
akademickie – od 12 lat jesteśmy w czołówce w rankingu AIESEC Polska na Pracodawcę
Roku, Idealnym Pracodawcą w badaniu Uniwersum Student Survey oraz Pracodawcą
Marzeń w ogólnopolskim rankingu Kompas.

Lider Działu Kapitału Ludzkiego

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Standaryzacja kryteriów rekrutacji
na praktyki.
OBSZAR
Rekrutacja, programy adaptacyjne
i outplacement

Celem projektu „xLoS Assessment Centre” było wprowadzenie jednego, spójnego kompetencyjnie modelu
Centrum Oceny dla wszystkich 3 linii serwisowych w PwC zamiast 3 osobnych procesów. Poprzez standaryzację kryteriów
rekrutacji dążono do pozyskiwania z rynku
najlepszych kandydatów. Projekt obejmuje
rekrutację studentów i absolwentów do
wszystkich działów w PwC w Warszawie.
Projekt realizowany jest od kwietnia 2014
roku.
Pierwszym krokiem w przygotowaniu do
realizacji projektu było wybranie grupy
roboczej, w skład której wchodzili - lider
z HR, przedstawiciele każdego z działów
oraz HR Managerowie. Zaplanowano cykl
spotkań, podczas których wypracowany
został model działań, ustalone cele oraz
priorytety, jak również zidentyfikowane ryzyka. Kolejnym krokiem było przygotowanie zadań na Centrum Oceny o charakterze
uniwersalnym. Później przeprowadzono
testy zadań, zakomunikowano szefom grup
wprowadzenie nowych standardów, wybrano Asesorów i przeszkolono ich, przygotowując do nowego modelu AC. Następnie
zaplanowano harmonogram AC do końca
roku. Ważnym elementem projektu było
również przygotowanie i rozpowszechnia-

nie ogłoszenia promującego rekrutację
do PwC. Dzięki możliwości rozpatrywania
aplikacji do więcej, niż jednego działu,
kandydaci mają większą szansę na zatrudnienie. Poprzez uspójnienie wyglądu ogłoszenia, wprowadzenie jednego ogłoszenia
na praktyki w PwC, zwiększyło się dotarcie
do kandydatów. Osoby zainteresowane
ogłoszeniem dopiero w formularzu zgłoszeniowym określają szczegółowo swoje
predyspozycje.
W wyniku projektu nastąpił wzrost liczby
kandydatów o 14%, skrócił się także proces
rekrutacji, obecnie decyzja dotycząca wyników AC, przekazywana jest kandydatowi
po dwóch tygodniach, w ubiegłych latach
był to miesiąc.
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Rozwój
pracowników

AB

Andrzej Bilski
Dyrektor Personalny

BRANŻA:
IT
LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 390
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

Grupa AB skupia 8 spółek na terenie Polski,
Czech i Słowacji i jest największym dystrybutorem sprzętu IT w 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. Grupa
AB doskonale łączy wysoką jakość obsługi
14 tys. partnerów handlowych ze sprawnym zarządzaniem blisko 800-osobowym
zespołem. Klienci firmy mają do wyboru blisko 30 000 produktów ponad 600 największych światowych producentów i dostawców. Roczne obroty holdingu przekraczają
1 miliard euro.
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GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Podniesienie kompetencji pracowników.
OBSZAR
Rozwój pracowników

Przyczyną powstania projektu
były zmiany wprowadzone w AB SA. tj.,
zmiana struktury organizacyjnej, rozbudowa grupy kierowników liniowych oraz
wprowadzenie systemu zarządzania kompetencjami (rozmowa oceniająca).
Kluczowe cele jakie określono w projekcie
to: ustalenie standardów pracy dla Kierowników Liniowych, podniesienie umiejętności zarządzania pracownikami, podniesienie efektywności głównych działów
w firmie, podniesienie efektywności pracy
ludzi na konkretnych stanowiskach, podniesienie umiejętności sprzedaży i negocjacji, lepsza komunikacja pomiędzy działami
oraz wzrost umiejętności i kompetencji po
ocenach kwartalnych i zwiększenie integracji między działowej.
Szkolenia realizowane w ramach projektu skierowano do pracowników szczebla
kierowniczego oraz pracowników szeregowych/specjalistów. Będą on prowadzone głównie przez trenera wewnętrznego. Szkolenia ogólne będą dostępne dla
wszystkich grup docelowych - bez rozróżniania na działy i kierowników oraz pracowników, ich celem będzie integracja. Planowane jest stworzenie kalendarza szkoleń
ogólnych tak, aby osoby zakwalifikowane
do szkoleń, mogły zapisać się na nie, w dogodnym dla siebie terminie. Szkolenia prowadzone przez trenera wewnętrznego pro-

wadzone są w blokach max. 7h. Po każdym
szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty.
Identyfikacja potrzeb jest pochodną zamierzeń biznesowych firmy AB S.A. i odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób pracownik
powinien się wywiązywać z powierzonych
zadań. Przy ocenie potrzeb bazowano na
informacjach otrzymanych od działu HR
(potrzeby szkoleniowe zgłoszone przez
szefów poszczególnych działów, potrzeby
szkoleniowe pracowników z opracowań
przygotowanych do projektu unijnego)
oraz na wnioskach z rozmów oceniających
(określenie luk kompetencyjnych u poszczególnych pracowników).
Monitorowanie i ocena efektów szkoleniowych.
Ocena zgodnie z metodą opracowaną
przez Donalda Kirkpatricka odbędzie się na
czterech poziomach:
•
Reakcji (czy uczestnicy są zadowoleni
ze szkolenia) – ankieta poszkoleniowa.
•
Wiedzy i umiejętności (czego nauczyli się podczas zajęć) – test przed i po
szkoleniu oraz po miesiącu.
•
Zachowania (jak zmieniło się ich zachowanie pod wpływem tego, czego
uczestnicy nauczyli się podczas szkoleń) wywiad z uczestnikami po 3 miesiącach oraz obserwacje.
•
Wyników (czy zmiany w zachowaniach miały pozytywny wpływ na organizację) analiza i opracowanie.
Projekt jest w trakcie realizacji.
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Rozwój
pracowników

ANGELINI PHARMA
POLSKA
BRANŻA:
farmaceutyczna
LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 2000
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 przez farmaceutę Francesco
Angelini, dziś jest liderem na rynku ochrony
zdrowia i higieny osobistej. W branży farmaceutycznej Angelini posiada oddziały w 19
krajach i zatrudnia 3700 osób. Angelini zajmuje się badaniem, 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.

Monika Milani
Dyrektor Personalny

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Rozwój kompetencji trenerskich wśród
pracowników.
OBSZAR
Rozwój pracowników

Projekt „Ekspert w roli trenera
- rozwój kluczowych kompetencji trenerskich wewnątrz organizacji” jest programem rozwojowym, który firma Angelini
oferuje swoim pracownikom. Projekt daje
możliwość rozwoju kluczowych kompetencji trenerskich w ramach aktualnie pełnionej roli. Adresatami realizowanych działań
są wszyscy pracownicy firmy, zarówno zatrudnieni w strukturach terenowych, jak
i pracownicy biurowi, menadżerowie i specjaliści. Jeszcze przed rozpoczęciem projektu przy współudziale Dyrektorów Działów
precyzyjnie określona została rola trenera
w organizacji oraz oczekiwane kompetencje, jakie powinien posiadać. Po sukcesie
pierwszej edycji projektu, zdecydowano
że rekrutacja do programu prowadzona
będzie cyklicznie co 2 lata. Kandydaci wyłaniani są w ramach procesu assesment
centre, do którego przystępują po spełnieniu wcześniej określonych i ogłoszonych
kryteriów. Osoby, które pozytywnie przejdą przez proces rekrutacji, na początku
przechodzą przez 6-miesięczny cykl szkoleń w ramach Train-The-Trainer. Program
składa się z modułów prowadzonych przez
zewnętrznych trenerów, jak również przez
wewnętrznych ekspertów firmy. Po każdym
z bloków szkoleniowych uczestnicy mają
możliwość bezpośredniego wykorzystania

zdobytej wiedzy w praktyce, prowadząc
różnego rodzaju warsztaty wewnętrzne,
dzieląc się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi współpracownikami.
Projekt „Ekspert w roli trenera” jest obecnie jednym z kluczowych projektów rozwojowych, zarówno dla firmy jak i pracowników. Dzięki działaniom projektowym
znacząco ograniczone zostały koszty szkoleń zewnętrznych, przy jednoczesnym
zwiększeniu liczby szkoleń wewnętrznych.
Uczestnicy szkoleń lepiej oceniają ich jakość oraz doceniają cykliczność. Poszerzeniu uległa również oferta szkoleń o działania mające na celu wzmocnienie efektów
poszkoleniowych. Uczestnicy projektu są
ponadto cennym wsparciem dla Działu HR
w tworzeniu i wdrażaniu nowych narzędzi
szkoleniowo-rozwojowych. Kolejnym etapem projektu jest wprowadzenie poziomów certyfikacji, tak aby eksperci mogli
rozwijać swoje kompetencje zgodnie z indywidulanymi preferencjami i predyspozycjami.
Wdrożenie tego projektu wpłynęło na
trwały wzrost zaangażowania i motywacji
nie tylko w powiększającej się co roku grupie uczestników projektu, ale także w całej
firmie. To najbardziej ceniony wśród pracowników program rozwojowy, co potwierdzają wyniki badania zaangażowania
oraz liczba zgłoszeń przy kolejnych rekrutacjach do projektu.
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AON HEWITT
BRANŻA:
HR Outsourcing & HR Consulting
LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 900 w Polsce
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

Dariusz Pastula
HR Lead

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Wsparcie procesu dzielenia się wiedzą
w organizacji.
OBSZAR
Rozwój pracowników

Aon plc jest światowym liderem usług zarządzania ryzykiem, ubezpieczeniowych
i reasekuracyjnych usług brokerskich, jak
również rozwiązań HR i outsourcingowych.
Poprzez ponad 59 tys. pracowników Aon
oferuje swoim klientom innowacyjne i efektywne rozwiązania z obszaru zarządzania ryzykiem i produktywności pracowników. Globalne rozwiązania i wiedza Aon dostępna
jest w ponad 120 krajach. Aon Hewitt, który
jest częścią Aon plc, 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).
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Celem projektu realizowanego
przez Aon jest uruchomienie procesu dzielenia się rozproszoną wiedzą, rozpowszechnienie wiedzy i uczenie się przez zorganizowanie Społeczności Praktyków (Community
of Practice - CoP) w obszarach MS Excel/Lean
Management.
W fazie początkowej projektu przygotowano uczestników do pełnienia roli trenerów.
Przeszkolono wewnętrzną kadrę trenerską
w ramach programu „Business Instructor”.
Szkolenia prowadzone przez uczestników
były monitorowane i podlegały ewaluacji.
Następnie certyfikowano umiejętności
zdobyte przez trenerów. W kolejnym etapie wyłoniono kluczowe osoby stanowiące
trzon Społeczności Praktyków, były to osoby
ocenione jako kluczowy talent, posiadające
certyfikat Business Instruktora i jednocześnie
będące ekspertem w wybranym obszarze.
Nominacja kandydatów do CoP dokonywana była przez managerów, między innymi
na podstawie oceny rocznej i wyznaczonych
celów rozwojowych. Po weryfikacji utworzono finalną listę uczestników CoP. Równolegle
identyfikowano i prowadzono analizę potrzeb szkoleniowych w organizacji, w obrębie
danych specjalizacji. Następnie rekrutowano
uczestników na szkolenia i oceniano poziom
zdobywanej wiedzy. Rozpoczynając działalność Społeczności Praktyków zrealizowano

warsztat inicjujący 5R, prowadzony przez
lidera społeczności. Na warsztacie ustalono
kierunek działania, określono także role i relacje w grupie.
Cel społeczności został zrealizowany w trzech
kluczowych obszarach:
•
Dzielenia się wiedzą poprzez: projektowanie i prowadzenie warsztatów w odpowiedzi na realne potrzeby biznesu;
utworzenie i rozwój strony Intranetowej, jako środowiska zacieśniającego
współpracę i propagującego dzielenie
się zasobami w organizacji.
•
Tworzenia wiedzy poprzez: zaprojektowanie cyklu warsztatów rozwijających
kompetencje pracowników w wybranych obszarach; dostosowanie modułów tematycznych warsztatów do
praktycznych potrzeb biznesu; zaprojektowanie, wdrożenie i zarządzanie
stronami Intranetowymi CoP.
•
Uczenia się poprzez: regularne spotkania członków CoP prowadzone według
koncepcji Action Learning; dedykowaną
dla uczestników projektu przestrzeń
„Project zone” na stronie wewnętrznej
- Telekonferencje z ekspertami Aon z innych lokalizacji poza Polską.
Najważniejsze efekty projektu to: zmniejszenie liczby zapytań mailowych i osobistych
do ekspertów przez popularyzację Strony
Intranetowej z funkcją forum i FAQ; wzrost
wiedzy i umiejętności uczestników szkoleń
przeprowadzanych przez członków CoP;
efektywniejsze rozwiązywanie sytuacji problemowych, poprzez natychmiastowy dostęp
do bazy wiedzy; praktyczne i celowe wykorzystanie informacji ze strony intranetowej
podczas regularnej pracy; zwiększenie przepływu wiedzy w organizacji oraz zatrzymanie
talentów. W wyniku realizowanych działań
wzrosło także zaangażowanie pracowników
oraz odpowiedzialność za ich własny rozwój.
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spotkania informacyjne, w trakcie których
profesję. Kandydaci na kurs zapraszani są na
kują nowych wyzwań i są gotowe zmienić
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BNP PARIBAS
BRANŻA:
finansowa

Marta Oracz
Członek Zarządu,
Dyrektor Obszaru Kapitał Ludzki

LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 2650
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Wymiana wiedzy i doświadczeń między
pracownikami firmy z różnych państw.
OBSZAR
Rozwój pracowników

BNP Paribas Bank Polska jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank
oferuje klientom indywidualnym produkty
oszczędnościowo-inwestycyjne i szeroką
gamę kredytów, natomiast przedsiębiorstwom (mikro, MŚP i korporacjom) dostarcza
rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku polskim i międzynarodowym.
Klientom Bankowości Prywatnej proponuje
kompleksową ofertę w zakresie ochrony,
optymalizacji i pomnażania majątku oraz
usługę doradztwa inwestycyjnego.

M i ę d zy n a ro d o w y p ro g ra m
„Learn from each other” pozwala na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk
pomiędzy różnymi spółkami Grupy BNP
Paribas. Działania realizowane w ramach
projektu umożliwiają pracownikom rozwój poprzez zdobycie międzynarodowego
doświadczenia, natomiast firmie ułatwiają
utrzymanie najbardziej uzdolnionych pracowników. Grupa BNP Paribas promuje
poprzez ten projekt również ideę diversity. Odbiorcami projektu są uczestnicy
programów rozwojowych. Projekt miał
już dwie edycje, pierwsza odbyła się na
przełomie marca i kwietnia 2014 roku,
druga we wrześniu 2014 roku. Uczestnicy programu poszerzyli wiedzę w zakresie
rozwoju bankowości na lokalnych rynkach,
sposobu działalności i przebiegu procesów
biznesowych w wybranych jednostkach
organizacyjnych oraz budowy sieci kontaktów. Głównym założeniem projektu było
zapoznanie się z działalnością danej spółki
Grupy BNP Paribas w innym państwie oraz
warunkami biznesowymi i kulturowymi,
w których prowadzona jest działalność.
W celu realizacji tego założenia, w trakcie
5 dni roboczych pracownicy brali udział
w indywidualnych spotkaniach z dyrektorami kluczowych jednostek biznesowych

lub z ekspertami danego obszaru. Program
szkoleń oraz zakres merytoryczny spotkań
został dostosowany do zakresu obowiązków uczestnika, dzięki czemu sprzyjał wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk.
Osoby biorące udział w programie zapoznały się z kulturą oraz historią państwa,
w którym odbywała się wymiana. Projekt
poszerzał wiedzę pracowników na temat
działalności Grupy BNP Paribas, budował
świadomość marki oraz pozytywnie wpływał na poziom satysfakcji pracowników.
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GLS

Adriana Kiwak

BRANŻA:
logistyczna

Dyrektor ds. Personalnych

LICZBA PRACOWNIKÓW:
w przedziale 500 - 1000

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Identyfikacja osób o największym potencjale zawodowym oraz rozwój ich kompetencji, przygotowujący do nowych, samodzielnych zadań.

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

OBSZAR
Rozwój pracowników
GLS oferuje niezawodne rozwiązania logistyczne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – w Europie i na świecie. Dla GLS najważniejszym rynkiem jest Europa. Na terenie
całej Europy infrastruktura GLS to 37 centralnych sortowni 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 przewozu
paczek oraz związane z nimi usługi dodatkowe. „Lider jakości w Polsce” tak brzmi zasada i filozofia 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 krajów Europy,
stałe śledzenie drogi przesyłki, niskie notowania szkód, zachowanie odpowiedniej relacji
ceny do jakości usług, jak również działanie
w trosce o dobro Klienta.
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.
By coraz lepiej odpowiadać na potrzeby
Klientów, firma dobrze przygotowała się na
zmiany i zdecydowana jest korzystać z narastających możliwości wynikających z jednoczącego się rynku Europy. Nowoczesne rozwiązania IT czynią współpracę z GLS łatwą,
bezpieczną i wygodną.

50

Głównym celem Programu High
Potential realizowanego prze GLS było wyłonienie osób o największym potencjale
oraz rozwój ich kompetencji. Program jest
przeznaczony dla liderów, koordynatorów,
specjalistów i pracowników szeregowych.
Osoby na stanowiskach kierowniczych nie
są objęte tym programem, dla nich realizowane są programy dopasowane do indywidualnych potrzeb na bazie przeprowadzonego badania LEA.
Z założenia Grupa High Potentials to grupa elitarna, składająca się zaledwie z 12
uczestników (po dwie osoby z każdego Regionu i Centrali). Wstępna weryfikacja kandydatów do HP odbywa się na podstawie
wyników SOP. Następnie z tej grupy na bazie ogólnej oceny wyników pracy przełożeni rekomendują swoich kandydatów. Z tak
wyselekcjonowanymi osobami przeprowadzane są spotkania, które są okazją do
rozmowy na temat motywacji oraz planów
rozwojowych poszczególnych osób. Dopiero po tych spotkaniach, odnosząc indywidualne plany rozwoju do bieżącej strategii
firmy zostaje wyłoniona ostateczna grupa
uczestników HP.
Dwuletni program rozwoju obejmuje różne zagadnienia i różne formy pracy. Są one

związane z lepszym poznaniem organizacji
i jej misji, poprzez udział w wewnętrznych
warsztatach prowadzonych przez managerów najwyższego szczebla GLS Poland,
czy wizytę w międzynarodowej sortowni
w Neuenstein. Inne formy nastawione są
na rozwój umiejętności osobistych m.in.
zamknięte szkolenia prowadzone przez
trenerów zewnętrznych poświęcone zarządzaniu własną karierą, czy szkolenia
otwarte dopasowane do indywidualnych
potrzeb uczestników, a także szkolenie teambuildingowe, które służy budowaniu
dobrych relacji i współpracy w zespole,
a jednocześnie jest okazją do dobrej zabawy. Program HP zakłada też rozwijanie
interdyscyplinarności np. poprzez udział
w grze strategicznej przygotowanej specjalnie na potrzeby GLS, czy w warsztatach
dotyczących pracy o charakterze projektowym.
Uczestnicy programu są zapraszani do grup
projektowych, w ramach których mają
okazję zdobyć nowe doświadczenia, a także wykorzystać świeżo zdobytą wiedzę.
Na zakończenie programu HP uczestnicy
przygotowują raporty końcowe zawierające wyniki prac projektowych, które prowadzili lub w których brali udział. Wnioski
i rekomendacje są prezentowane przez
nich na indywidualnych spotkaniach przed
Dyrektorem Zarządzającym, Dyrektorem
danego Regionu, Dyrektorem Personalnym
oraz przełożonym uczestnika.
Na oficjalnym spotkaniu kończącym program, każdy z uczestników, który przedstawił raport, otrzymuje dyplom potwierdzający uczestnictwo w Projekcie.
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MANDO CORPORATION
POLAND

Iwona Lech

BRANŻA:
produkcja

Sr HR Manager

LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 180

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Zabezpieczenie przyszłej kadry oraz zatrzymanie pracowników w firmie.

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

Firma Mando Corporation Poland Sp. z o. o.
jest firmą z branży automotive. Mando należy do grupy Halla jest pierwszą w Europie
fabryką Mando produkującą podzespoły
do układów hamulcowych, układów zawieszenia, układów kierowniczych. Klientami
firmy Mando są: Kia, Hunday, Volkswagen,
Fiat, Volvo, BMW. Firma Mando rozpoczęła
produkcję w październiku 2012 roku. Od
tego momentu zatrudniła ok. 300 pracowników. Bardzo szybka stabilizacja firmy była
możliwa przede wszystkim poprzez ułożenie
wszystkich procesów i ustalenie odpowiedzialności poszczególnych osób. Uzyskanie
przez firmę w pierwszym roku produkcji
certyfikatów ISO/ TS 19 949, OHSAS 18 001
(BHP), ISO 14 001 (środowisko) pozwoliło
firmie wejść na dobrą ścieżkę nawiązywania
współpracy z nowymi klientami.

OBSZAR
Rozwój pracowników

Szybka stabilizacja i rozwój firmy
są możliwe przede wszystkim dzięki uzyskaniu z rynku kadry o najwyższych kwalifikacjach i najwyższym zaangażowaniu oraz
dzięki budowaniu wewnętrznie systemów
HR pozwalających utrzymać i zwiększać to
zaangażowanie. Zatrudnieni pracownicy
cechują się nie tylko wyżej wymienionymi
cechami, ale również indywidualnymi wartościami zgodnymi z wartościami firmy jak:
etyka w biznesie, ponadprzeciętne zaangażowanie, współpraca i szacunek dla innych.
Firma ustabilizowała i wdrożyła wszystkie
procesy HRowe, które są ciągle udoskonalane i rozwijane. Rok 2015 to rok wdrożenia
ostatniego najbardziej oczekiwanego przez
pracowników i Zarząd systemu HR: zarządzania talentami. Pierwszym krokiem było
opracowanie projektu identyfikacji krótko
i długoterminowych celów biznesplanu
MCP i implikacji. Jest to fundament, na
którym można budować i rozwijać istotne
potrzeby organizacyjne oraz talenty, które
przyczyniają się do sukcesu firmy. Informacje wynikają z przeglądu biznesplanu na
3 lat. Firma skupia się na identyfikacji dotychczasowych kluczowych stanowisk w organizacji, które są niezbędne dla przyszłego
sukcesu w działalności Mando. Następnie
skoncentrowano się na obecnych kluczowych stanowiskach w organizacji oraz ich

identyfikacji. Kolejne kroki to identyfikacja
potencjalnych kluczowych stanowisk biznesowych i/lub stanowisk ze zmniejszoną
ważnością dla przyszłych celów biznesowych. Następnym krokiem była ocena pracowników w Dziale, zgodnie z definicjami
wydajności i potencjału zawodowego. Wypełniona mapa talentów daje gotowy, indywidualny formularz oceny dla wszystkich
pracowników MCP. Pozwala to na wskazanie pracowników posiadających kluczowe
stanowiska biznesowe. Na koniec projekt
koncentruje się na zarządzaniu sukcesją,
systematycznym wysiłku w celu zapewnienia ciągłości przywództwa na kluczowych
stanowiskach przez identyfikację, rozwój
i długoterminową retencję/utrzymanie
utalentowanych pracowników. Daje to obraz aktualnego statusu sukcesji w Mando.
W identyfikacji talentów na całkiem wstępnym etapie skorzystano z testów Instytutu
Gallupa oraz specjalnie zaproponowanych
projektów do realizacji przez samych pracowników i potem oceny tych projektów
przez Zarząd Firmy. Firma przeznacza specjalny budżet na zatrzymanie, rozwój talentów w firmie i kładzie szczególny nacisk na
projekt, który zapewnia przyszłość na rynku.
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OLYMPIC CASINO
BRANŻA:
hazardowa
LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 300
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

Olympic Casino Poland jest częścią Olympic
Entertainment Group, Spółki notowanej na
giełdach papierów wartościowych w Warszawie oraz Talinie. 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. Nasze kasyna są doskonałym miejscem rozrywki i zabawy, oferującym nie tylko gry, ale również doskonały
program atrakcji.
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Monika Renion
Dyrektor ds. Personalnych

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Doskonalenie umiejętności obecnych pracowników i kształcenie osób zainteresowanych pracą w branży hazardowej.
OBSZAR
Rozwój pracowników

W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi stołów do gier (Ruletka Amerykańska, Black Jack, Las Vegas Poker, Rosyjski
Poker, Texas Holdem Poker) oraz utrzymania
wysokiego poziomu umiejętności pracowników, przy Olympic Casino funkcjonuje szkoła
krupierska, w której zatrudniony jest trener
wewnętrzny, mający wieloletnie doświadczenie w branży, na stanowisku krupiera i inspektora, posiadający certyfikat Ministerstwa
Finansów.
Kluczowym projektem szkoły krupierskiej
jest organizacja bezpłatnych 6 tygodniowych
kursów krupierskich dla osób spoza branży
hazardowej, które są zainteresowane pozyskaniem umiejętności, kwalifikacji i licencji
krupiera, a tym samym nowego zawodu, który może być przepustką do pracy w kasynach
na całym świecie.
Rekrutacja na kurs krupierski jest szeroko komunikowana poprzez kampanię w mediach.
Warunki, które musi spełnić kandydat to:
ukończone 18 lat, niekaralność oraz znajomość języka angielskiego. Znajomość języka
angielskiego jest wymagana ze względu na
międzynarodowych Gości kasyn. Kandydatami na kursy mogą być absolwenci szkół średnich, studenci, absolwenci studiów wyższych,
jak również osoby, które z jakichś przyczyn po
kilku latach pracy w innych zawodach poszu-

kują nowych wyzwań i są gotowe zmienić
profesję. Kandydaci na kurs zapraszani są na
spotkania informacyjne, w trakcie których
pozyskują wiedzę na temat Spółki, branży
kasynowej w Polsce i na świecie, charakteru pracy krupiera, warunków zatrudnienia
i możliwości dalszego rozwoju w Spółce.
Osoby zainteresowane podjęciem wyzwania
zapraszane są na indywidualne spotkania rekrutacyjne z trenerem.
W pierwszej części kursu kandydat na krupiera pozyskuje wiedzę o kasynie, rozwija
zdolności manualne (karty, żetony), doskonali umiejętność szybkiego liczenia oraz zapamiętywania zakładów (ruletka). Druga część
kursu jest poświęcona nauce, zasad i prowadzenia gier. Po pozytywnym wyniku egzaminu przed dyrektorem kasyna, kursant zapoznaje się z zapisami obowiązującej w Polsce
ustawy hazardowej, której znajomość jest
warunkiem uzyskania licencji krupierskiej.
Otrzymanie certyfikatu – świadectwa zawodowego Ministerstwa Finansów – jest jednoznaczne z pozyskaniem zawodu krupiera,
a dla kursanta – początkiem ścieżki kariery
zawodowej w branży. Przed przystąpieniem
do pracy krupier jest szczegółowo zapoznawany z regulaminami wewnętrznymi Spółki,
odbywa szkolenie z zakresu profesjonalnej
obsługi klienta oraz zasad bezpieczeństwa.
Klasyczna ścieżka kariery obejmuje 3 kategorie na stanowisku krupiera, następnie 3 kategorie na stanowisku inspektora, stanowisko
kierownika sali, kierownika zmiany i finalnie
– dyrektora kasyna. Inne projekty szkoły krupierskiej to m.in. atestacja oraz videotrening
dla personelu grającego. Atestacja, projekt
powtarzany co roku, to egzamin dla wszystkich Pracowników kasyna (personel grający,
obsługa automatów, kasa, bar), w wyniku
którego można awansować na wyższe stanowisko. Videotrening to szkolenie z użyciem
zapisu video, którego celem jest doskonalenie umiejętności krupierskich.
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PGNIG TERMIKA

Marzena Cieślak
Dyrektor Departamentu Personalnego

BRANŻA:
energetyczna
LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 1060
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
ogólnopolski

PGNiG TERMIKA to spółka z sektora elektroenergetycznego 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. Pięć zakładów zlokalizowanych jest
w Warszawie - Ec Siekierki, Ec Żerań, C Kawęczyn, C Wola i C Regaty, szósty - Ec Pruszków - poza jej granicami. Zakłady wytwarzają
około 40 mln GJ ciepła, które dociera do 70
procent warszawiaków i 60 procent mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic.
Dzięki produkcji w kogeneracji PGNiG TERMIKA SA zapewnia także pokrycie około 65
procent rocznego zapotrzebowania stolicy
na energię elektryczną. W działalności biznesowej Spółka kieruje się zasadami odpowiedzialności społecznej i troską o środowisko.
Swoją wartość i przewagę konkurencyjną
buduje kierując się dobrem klientów i pracowników.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Podniesienie kwalifikacji obecnych
i przyszłych menedżerów.
OBSZAR
Rozwój pracowników

Projekt Akademia Menedżera ma
na celu przygotowanie do pełnienia funkcji
kierowniczej osób, które niedawno objęły stanowiska kierownicze oraz przyszłych
sukcesorów tych stanowisk. Daje możliwość
rozwinięcia wiedzy i umiejętności przez osoby rozpoczynające pracę na tego rodzaju
stanowiskach i aktualizacji wiedzy dla pracowników obecnie pełniących te funkcje.
Szkolenia w ramach Akademii Menedżera w edycji 2013-2014 prowadzone były
w trzech modułach. Pierwszy moduł dotyczył zagadnień prawa pracy: rekrutacji
i zatrudnienia, zmiany warunków zatrudnienia, zdolności do pracy, czasu pracy, absencji, systemu wynagrodzeń, nagradzania
i karania oraz rozwiązywania stosunku pracy. Moduł drugi dotyczył podstawowych
umiejętności menedżerskich: planowania
i organizowania pracy, kontrolowania i motywowania. Podczas warsztatów z trzeciego
modułu uczestnicy mieli okazję poznać narzędzia menedżerskie stosowane w organizacji, tj.: badanie opinii i zaangażowania
pracowników „Moja Firma - Mój Głos” oraz
usłyszeć wskazówki dotyczące tworzenia
planów działań naprawczych, zasad przeprowadzania oceny pracowniczej i kierowniczej.
Akademia Menedżera jest szansą na poznanie (w przypadku nowych osób na sta-

nowiskach kierowniczych) lub przypomnienie (w przypadku obecnych kierowników),
obowiązujących w organizacji procesów kadrowych, aktualizację i usystematyzowanie
wiedzy z zakresu prawa pracy i wewnętrznych regulacji i procedur oraz przełożenie
ich na praktyczne sytuacje zawodowe.
Uczestnictwo w organizowanych warsztatach pozwalało na rozwinięcie umiejętności menedżerskich w zakresie: planowania
i organizowania bieżących działań zespołu,
jak również delegowania zadań, poznania
narzędzi komunikacyjnych niezbędnych
w efektywnym zarządzaniu ludźmi. Podczas
spotkań pracowano także nad świadomym
oddziaływaniem menedżerów na motywację pracowników. Było to praktyczne szkolenie z narzędzi menedżerskich dostępnych
w organizacji oraz sposobów ich wykorzystania.
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TNT
BRANŻA:
logistyczna
LICZBA PRACOWNIKÓW:
1250
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

TNT Express jest jedną z największych 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.
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Izabela Jochym
Dyrektor ds. Personalnych,
Członek Zarządu

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Rozwój kompetencji pracowników, określonych jako kluczowe dla firmy.
OBSZAR
Rozwój pracowników

Organizowana w TNT Akademia
Pracownika to kompleksowy program rozwojowy, stworzony z myślą o pracownikach na stanowiskach niekierowniczych.
Akademia stanowi rozszerzenie działań
rozwojowych zapewnianych pracownikom
w ramach Planu Szkoleń. Program Akademii tworzony jest w oparciu o analizę luk
kompetencyjnych dokonywanych w trakcie
procesu indywidualnej Oceny Rocznej oraz
aktualnych potrzeb biznesowych firmy.
Akademia jest odpowiedzią na oczekiwania
pracowników, sformułowane w firmowym
badaniu zaangażowania VOICE. Utworzona
została na wzór już funkcjonujących i cieszących się bardzo dobrą opinią Akademii
Menedżera i Akademii Sprzedaży. Jej istotnym elementem jest, wysoko oceniany
przez pracowników, program „Trener na
Topie”.
Celem programu jest rozwój pracowników w obszarze tzw. kompetencji stałych.
W TNT są nimi: dążenie do osiągania
wyników, ciągłe doskonalenie, praca zespołowa, spełnianie oczekiwań klientów.
Zrąb Akademii tworzą 4 elementy: Program „Trener na Topie”, Kursy E-Learning,
Pigułki Wiedzy oraz Biblioteka Wiedzy.
„Trener na Topie” to cykl szkoleń zaprojektowanych oraz realizowanych przez

pracowników – ekspertów w obszarach
kompetencji, zdefiniowanych przez firmę jako kluczowe. Trenerzy wyłaniani są
w ramach naboru wewnętrznego. Każdy
z nich otrzymuje profesjonalne wsparcie:
udział w zewnętrznym szkoleniu „Train the
Trainer”, doradztwo w zakresie tworzenia
programu i materiałów szkoleniowych oraz
wsparcie wewnętrznego zespołu ds. szkoleń i rozwoju.
Kursy E-Learning to interaktywne szkolenia zaprojektowane i dostarczone przez
zewnętrznych dostawców w oparciu o wytyczne TNT.
Pigułki wiedzy to krótkie materiały edukacyjne opracowane przez wewnętrznych
ekspertów przedstawiające różne zagadnienia w skondensowanej formie. Mogą
przybierać formę nagrań wideo, prezentacji PPT lub animacji. Pigułki Wiedzy TNT
są produkowane przez tzw. „facylitatorów
wiedzy”, w oparciu o materiał przygotowany wspólnie z wewnętrznymi ekspertami
TNT.
Biblioteka Wiedzy to połączenie tradycyjnej i elektronicznej biblioteki zawierającej
książki oraz artykuły o tematyce biznesowej oraz psychologicznej.
Akademia stwarza nowe możliwości rozwoju kluczowych kompetencji wśród
pracowników TNT, pozwala także na zaangażowanie się w proces wzajemnego
doskonalenia się dzięki działaniom Trenerów na Topie czy Pigułek Wiedzy. Dzięki
projektom takim jak Akademia Pracownika
rozwija się kultura zaangażowania i współodpowiedzialności za dzielenie się wiedzą
w organizacji.
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TP TELTECH
BRANŻA:
telekomunikacja

Agnieszka Świgoń-Staroń
Dyrektor Departamentu
Zarządzania Personelem

LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 400
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
cała Polska

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Wzmocnienie kompetencji menedżerów.
OBSZAR
Rozwój pracowników

TP Teltech Sp. z o.o. istnieje od 2001 roku, jest
częścią Orange Polska i przynależy do międzynarodowej grupy telekomunikacyjnej Orange.
Działamy w sektorze B2B. Projektujemy, dostarczamy i serwisujemy najnowocześniejsze
rozwiązania telekomunikacyjne i teleinformatyczne na obszarze całego kraju. Prowadzimy
projekty budowy nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych, miedzy innymi realizujemy
projekty budowy sieci szerokopasmowych.
Jesteśmy Partnerem Technicznym dla Orange
Polska w zakresie dostarczania usług teletechnicznych oraz utrzymania sieci w strefie warszawskiej.
Posiadamy świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia oraz koncesję
MSWiA nr L-0127/02 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony
osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia
technicznego na świadczenie usług w zakresie
monitoringu przeciwwłamaniowego.
O najwyższej jakości naszych usług świadczy
certyfikat PN-EN ISO 9001/2009. W naszej
działalności koncentrujemy się na indywidualnym podejściu do potrzeb Klienta. Nasi pracownicy to wykwalifikowane osoby, których
doświadczenie i kompetencje gwarantują najwyższy poziom świadczonych usług.

Celem projektu realizowanego
przez TP TELTECH jest pogłębienie świadomości kierowników na temat ich odpowiedzialności i roli w organizacji oraz
usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie narzędzi menedżerskich.
W efekcie projekt ma także wpłynąć na
ujednolicenie kultury zarządzania w firmie.
Odbiorcami projektu są kierownicy liniowi.
Realizację projektu rozpoczęto w październiku 2013 roku, jego zakończenie planowane jest na czerwiec 2015 roku.
Przy ocenie efektywności projektu brane
są pod uwagę takie dane jak: liczba uczestników szkoleń stacjonarnych, stopień
realizacji szkoleń e-learning, wyniki ankiety
ewaluacyjnej prowadzonej po szkoleniach
oraz opinia przełożonych dotycząca rozwoju kompetencji menedżerskich ich kierowników i chęci dalszego kształcenia.
W fazie przygotowania do realizacji projektu, dyrektorzy struktur organizacji oraz
przedstawiciele Departamentu HR zdiagnozowali mocne strony i obszary do rozwoju kierowników, uwzględniając obecną
sytuację firmy oraz cele na najbliższy czas.
Trenerzy odpowiedzialni za prowadzenie
szkoleń zostali zapoznani z założeniami
projektu, a biorąc udział w dniu pracy kierownika oraz obserwując jego działanie,
mieli okazję poznać specyfikę i kulturą or-

ganizacyjną firmy. W następnym kroku został określony przebieg projektu i szczegóły
dotyczące poszczególnych etapów.
Elementami realizowanego projektu są:
•
warsztat z przełożonymi uczestników,
prowadzony przez trenerów, mający
na celu przygotowanie przełożonych
do wsparcia rozwoju ich podwładnych
- kierowników, oraz przedstawienie
próbki programu szkoleniowego;
•
uroczysta Gala otwierająca projekt,
z udziałem Zarządu firmy oraz gości
specjalnych;
•
moduł 4-dniowych szkoleń stacjonarnych, mający na celu wzmocnienie
świadomości roli menedżera;
•
działania rozwojowe po szkoleniu,
realizowane we współpracy z przełożonym;
•
szkolenia e-learning z zakresu kompetencji menedżerskich;
•
jednodniowe szkolenie „Follow up”
podsumowujące najistotniejsze treści
dotychczasowych działań rozwojowych;
•
moduł 4-dniowych szkoleń stacjonarnych, mający na celu pogłębienie wiedzy z zakresu niezbędnych narzędzi
menedżerskich.
Projekt jest w trakcie realizacji, obecnie kierownicy biorą udział w szkoleniu
„Follow up”, którego program powstał
w oparciu o informację zwrotną od uczestników projektu i dyrektorów struktur.
Trwają także przygotowania do realizacji
drugiego modułu szkoleń stacjonarnych.
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VEOLIA ENERGIA
POLSKA
BRANŻA:
energetyczna
LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 4700
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

Veolia Energia Polska jest największym prywatnym operatorem sieci ciepłowniczych
obecnym w czterdziestu miastach w całym
kraju. Jesteśmy także trzecim co do wielkości
aktorem na rynku kogeneracji poprzez elektrociepłownie w Łodzi i Poznaniu.
Naszą ambicją jest rozwijanie sieci ciepłowniczych, stanowiących znaczący atut wobec
obecnych i przyszłych wyzwań energetycznych miast. Pragniemy także wszędzie gdzie
będzie to możliwe rozwijać nowe źródła produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, w oparciu o odnawialne źródła energii.
Nasz model biznesowy, opierający się na
efektywności wykorzystania zasobów, pozwala na wdrażanie nowoczesnych technologii przy zachowaniu umiarkowanego poziomu cen.
Veolia Energia Polska należy do międzynarodowej Grupy Veolia Environnement, obecnej
w 68 krajach świata. Koncern jest światowym dostawcą usług komunalnych na rzecz
samorządów lokalnych i przedsiębiorstw
przemysłowych, w czterech uzupełniających
się segmentach: gospodarka wodna i ściekowa, gospodarka odpadami, usługi energetyczne i transport.
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Magdalena Bezulska,
Dyrektor ds. Zarządzania
Zasobami Ludzkimi

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Podnoszenie kwalifikacji menadżerów.
OBSZAR
Rozwój pracowników

Celem projektu realizowanego
przez Veolię jest wspieranie menadżerów
i organizacji w tworzeniu silnego i wartościowego przywództwa, skupionego na
ludziach, opartego na znajomości strategii, na wykorzystaniu sprawdzonych metod i narzędzi zarządzania, na dzieleniu się
wiedzą i współpracy. Działania realizowane
w ramach projektu mają na celu przygotowanie menedżerów do pełnienia strategicznych ról liderów w spółkach Grupy
Veolia, a także docenienie i zmotywowanie
osób o największym potencjale menedżerskim. Odbiorcami projektu są menadżerowie i eksperci z potencjałem. Projekt jest
realizowany cyklicznie, co roku od kwietnia
do listopada w formie pięciu czterodniowych zjazdów.
Każdorazowo realizacja projektu obejmuje
w pierwszej fazie aktualizację treści programu w zależności od potrzeb organizacji oraz wybór partnerów zewnętrznych
i wewnętrznych. Uczestnicy dobierani są
na podstawie oceny rocznej. Wybranym
kandydatom wysyłane jest zaproszenie do
udziału w rekrutacji wraz z opisem projektu, uczestnicy rekrutowani są na podstawie
wywiadu ustrukturyzowanego.
Rocznie w projekcie uczestniczy około
24 osób, z rożnych obszarów wszystkich
spółek. W czasie zjazdów Uczestnicy pra-

cują w formule warsztatowej. Udział
w programie zakłada również indywidualną i grupową pracę międzysesyjną.
Program składa się z 6 obszarów tematycznych: przykładowych case study,
Praktyki Grupy Veolia Energia (dawniej
Dalkia), narzędzi menadżerskich, postaw
i umiejętności menadżerskich, projektów
strategicznych i elementów rozwoju osobistego. Wszystkie z wymienionych części
są realizowane na każdym z 5 zjazdów.
Każdy moduł otwiera inspirujący wykład
dotyczący najnowszych trendów w obszarze energetycznym w Polsce i na świecie
w odniesieniu do strategii Veolii. Wykłady
są prowadzone przez autorytety ze świata
energetyki i zarządzania zarówno z Grupy jak i spoza niej. W ramach Programu
uczestnicy pracują nad studium przypadku dotyczącym rzeczywistych problemów
Grupy Veolia (akwizycji, rozproszonych
struktur dużych jednostek, itd.) układanych przy aktywnym wsparciu specjalistów
z Grupy. Podczas Modułu uczestnicy zapoznają się z narzędziami menadżerskimi,
które mają zastosowanie podczas rozwiązywania studium przypadku. Każdy moduł pozwala na pracę nad doskonaleniem
kompetencji zarządzania. Uczestnicy rozwijają je zarówno w oparciu o ćwiczenia abstrakcyjne jak i konkretne zadania w ramach
rozwiązywania case study. Omawiane podczas wykładów zagadnienia są odnoszone
do konkretnych doświadczeń Grupy.
Dotychczas zrealizowane działania w ramach projektu pozwoliły na wyłonienie grupy potencjalnych sukcesorów lub zastępców posiadających odpowiednie, kluczowe
dla firmy kompetencje, znających Grupę
i biznes oraz posiadających sieć kontaktów. Ponad 50% uczestników z 3 edycji
awansowało lub zmieniło stanowisko pracy. Wzmocniła się także skuteczność pracy
zespołów projektowych z różnych spółek,
wdrożono w życie opracowane projekty
strategiczne. Ponadto udało się zmniejszyć
liczbę rekrutacji zewnętrznych na stanowiska menedżerskie.
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CARREFOUR

Justyna Orzeł
Dyrektor Zasobów Ludzkich

BRANŻA:
sprzedaż
LICZBA PRACOWNIKÓW:
16 000
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
cała Polska

Carrefour jest pionierem i liderem wielkiej
dystrybucji, który od ponad 50 lat wyznacza
standardy na światowych rynkach handlu.
Od wielu lat Carrefour jest numerem 1 wielkiej dystrybucji w Europie i jednym z największych detalistów na świecie.
Carrefour Polska swój pierwszy hipermarket otworzył w 1997 roku w Łodzi. Obecnie,
pod szyldem Carrefour w Polsce działa około 700 sklepów w różnych formatach, są to:
hiper- i supermarkety oraz sklepy franczyzowe. Carrefour jest także właścicielem
i zarządcą centrów handlowych, skupionych
w dużych i średnich miastach. Ofertę handlową naszych sklepów uzupełniają stacje paliw.
Dążąc do podniesienia jakości życia klientów
i konsumentów, Carrefour Polska realizuje
strategię odpowiedzialnego biznesu, która
zakłada harmonijny rozwój, w trzech dziedzinach równocześnie na rzecz: gospodarki,
społeczeństwa i środowiska.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Podnoszenie kwalifikacji partnerów
franczyzowych Carrefour.
OBSZAR
Struktura organizacji

Analizując funkcjonowanie małych
sklepów spożywczych, Carrefour zaobserwował potrzebę poszerzenia wsparcia przedsiębiorstw w zakresie narzędzi HR. Pracownicy
placówek potrzebowali szkoleń i nieustannego podnoszenia kwalifikacji. W trosce o jakość obsługi oraz dostarczanie pracownikom
rzetelnej i praktycznej wiedzy, Carrefour wraz
z GS Węgierska Górka opracował nowoczesny projekt szkoleniowo-doradczy. Projekt
otrzymał dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Osobą prowadzącą
projekt był Marek Lipka, Dyrektor ds. Franczyzy i Sklepów Convenience.
Zrealizowany przez Carrefour projekt
„HeRosi organizacji” kierowany był do partnerów franczyzowych Carrefour, zarówno
właścicieli sklepów jak i ich pracowników. Celem projektu było wsparcie partnerów franczyzowych w zakresie narzędzi HR poprzez
organizację szkoleń podnoszących jakość
zarządzania zasobami ludzkimi i komunikacji
oraz efektywność osiąganych wyników. Pierwsze szkolenia odbyły się we wrześniu 2013
roku. Prowadzone w ramach projektu działania obejmowały ponadto przeprowadzenie
w każdej firmie doradztwa oraz opracowanie
i wdrożenie strategii zarządzania zasobami
ludzkimi. Szkolenia kierowane do kierowników sklepów dotyczyły zagadnień związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem

oraz zasobami ludzkimi. Pracownicy sklepów
uczestniczyli w zajęciach rozwijających umiejętności biznesowe, analityczne, interpersonalne oraz związane z zagadnieniami HR.
Tematyka realizowanych szkoleń to między
innymi: zarządzanie zespołem, skuteczna komunikacja w zespole czy strategie dotyczące
skutecznego zwiększania wyników sklepu.
Szkoleniami i doradztwem zostało objętych
120 sklepów. W szkoleniach wzięło udział
120 osób z kadry menedżerskiej oraz 120
pracowników wyznaczonych do zajmowania
się sprawami pracowniczymi. Ostatnia tura
odbyła się w czerwcu tego roku. Natomiast
doradztwo zakończyło się w październiku.
Projekt został zrealizowany w 100% zaplanowanych sklepów.
Główne korzyści i efekty projektu to podniesienie kwalifikacji i nabycie nowej wiedzy
przez pracowników. Podniesienie jakości
procesów HR oraz konkurencyjności franczyzobiorców zarówno poprzez szkolenia, jak
i doradztwo dotyczące strategii zarządzania
zasobami ludzkimi. Projekt ten wpisuje się
w politykę odpowiedzialnego biznesu prowadzoną przez Carrefour Polska. Jesteśmy dumni, że jako franczyzodawcy mogliśmy również
przyczynić się do podnoszenia kompetencji
naszych partnerów biznesowych.
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HDS POLSKA
BRANŻA:
sprzedaż
LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 150
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
międzynarodowy

Aldona Szkołut-Szczepankiewicz
Dyrektor HR

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Podniesienie jakości obsługi klienta i rozwój kompetencji pracowników w zakresie
zarządzania ludźmi.
OBSZAR
Struktura organizacji

HDS Polska wchodzi w skład międzynarodowej grupy Lagardere Services. W Polsce
zarządza obecnie 700 lokalizacjami. Jako
Grupa kapitałowa, Lagardere Services, jest
reprezentowana w Polsce przez spółki: HDS
Polska Sp. z o.o., Aelia Polska Sp. z o.o. i LS
Travel Foodservice Poland. Nasze spółki rozpoczęły działalność w roku 1998 budując sieć
sklepów prasowych Inmedio i Relay.
Grupa HDS Polska cyklicznie poprawia swoje
miejsce na liście największych spółek w Polsce. W 2011 roku znalazła się w pierwszej
300-ce. Z racji szerokiego portfolio brandów
oraz stabilności finansowej, jako detalista jesteśmy atrakcyjni zarówno dla deweloperów
szukających najemców powierzchni handlowych, jak również dla konsumentów i klientów miejsc związanych z podróżą i przemieszczaniem się.
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Jednym z działań prowadzonych
przez Dział HR był projekt adresowany do
Agentów – Partnerów Biznesowych, prowadzących sklepy należące do sieci HDS Polska. Celem projektu było podniesienie jakości obsługi klienta w sklepach Grupy HDS,
jak również rozwój kompetencji związanych
z zarządzaniem ludźmi. Przeprowadzenie
projektu wymagało wielu przygotowań.
W pierwszym etapie został opracowany
nowy Standard Obsługi Klienta. Stworzono
standard, który jest prosty, dostosowany do
wymogów nowoczesnego rynku i łatwy do
wdrożenia w sieci sklepów.
HDS Polska dostała również dofinansowanie
z Unii Europejskiej do projektu szkoleniowego, którego głównym celem był rozwój
Agentów, jako menedżerów efektywnie
zarządzających małymi zespołami. Projekt
kończy się w kwietniu tego roku. Aby zacząć
działania w ramach projektu zdecydowano
również o stworzeniu nowych stanowisk
w firmie, czyli Trenerów Wewnętrznych,
zwanych Flying Coachami. Podczas rekrutacji wykorzystano zasoby wewnętrzne w firmie, a głównie awansowano Sprzedawców
zatrudnionych w sklepach. Na dzień dzisiejszy w firmie jest 6 Flying Coachów, wspierających struktury regionalne w całej Polsce.

Projekt przebiegał dwutorowo. Z jednej
strony odbywały się szkolenia w ramach
projektu unijnego, takie jak np.” Rekrutacja
personelu”, ”Motywowanie zespołu”, „Efektywne przekazywanie wiedzy i szkolenia
pracowników”. Z drugiej strony rozpoczęła
się praca z Agentami i ich Pracownikami
w sklepach, polegająca na nauce technik
sprzedaży i wdrażania standardu obsługi
klienta w praktyce.
Efekty projektu mierzono poprzez odpowiednio dobrane KPI, korzystając z badania tajemniczego klienta, analizy wyników
sprzedaży i badania satysfakcji personelu
w sklepach. Cele projektu zostały zrealizowane. W wyniku projektu podniesiona
została jakość obsługi klienta w sklepach,
poprawiła się jakość komunikacji pomiędzy
centralą i sklepami, a także zwiększyła się
sprzedaż wielu grup asortymentowych.
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LEROY MERLIN POLSKA
BRANŻA:
sprzedaż
LICZBA PRACOWNIKÓW:
ponad 7300
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
ogólnopolski

Dorota Wójcik-Czarzasty,
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Budowanie wiedzy i zaangażowania
pracowników w celu realizacji nowej
strategii.
OBSZAR
Struktura organizacji

Leroy Merlin jest międzynarodową firmą,
która została założona we Francji w 1923
roku. Obecnie należy do GROUPE ADEO,
która 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 ponad 7 tys.
pracowników, 5 regionów operacyjnych oraz
46 sklepów o powierzchniach handlowych
od 6 do 18 tys. m2 w dużych i średnich miastach.
Misją Leroy Merlin Polska jest ułatwienie
klientom realizacji domów ich marzeń poprzez oferowanie szerokiej gamy produktów
oraz profesjonalne doradztwo. Sieć opiera swoją kulturę korporacyjną na ludziach,
którzy wspólnie decydują o rozwoju firmy
i określają jakie produkty są proponowane klientom. Pracownicy uczestniczą także
w podziale korzyści płynących z prowadzonej
działalności.

Założeniem prowadzonego przez
Leroy Merlin projektu jest budowanie wiedzy i zaangażowania pracowników w celu
realizacji nowej strategii firmy. Działania
skupione były przede wszystkim na ogłoszeniu nowej strategii oraz wsparciu jej
na dwóch poziomach – animacji wzorców
obsługi klienta w ramach Programu 6+
oraz dopasowaniu modelu kompetencji
do wyzwań stojących przed organizacją.
Pierwszym etapem realizacji było spotkanie kadry menedżerskiej w styczniu 2014
roku, podczas którego Zarząd przekazał
wszystkim menedżerom sens nowej strategii Klient 360, a także wiążące się z nią
wyzwania. Komunikacja odbyła się następnie na pozostałych poziomach, tak aby każdy ze współpracowników otrzymał jasne
informacje na temat kierunku, w jakim
zmierza organizacja. Dużo wcześniej, bo
już w 2011 roku, wszyscy pracownicy mieli okazję wypowiedzieć się na temat tego,
jaką firmę chcą budować w następnych latach i jaką mają jej wizję – stąd nazwa projektu – Horyzont 2020.
W ramach wsparcia realizacji nowej strategii, w lutym tego roku został ogłoszony
Program 6+, promujący i nagradzający najlepsze praktyki w zakresie obsługi klienta.
Historie fenomenalnej obsługi klienta zgła-

szane były w Intranecie, komentowane
oraz ocenianie przez pracowników, a następnie nagradzane.
Nowa strategia to także nowa misja Doradcy Handlowego, który dziś jest już Doradcą
Klienta, a także dla pozostałych stanowisk
związanych ze sprzedażą. Wszystko to
w ramach projektu zmiany modelu kompetencji. Komunikacja zmian została przygotowana na kilku etapach, począwszy
od telekonferencji z menedżerami, aż po
spotkania z ekipami w sklepach. Pracownicy otrzymali nowe opisy stanowisk, nowe
identyfikatory wspierające zmianę, a także
broszury informacyjne poświęcone wyzwaniom strategii podejmowanym w ramach
nowych stanowisk. Zostały także wręczone dyplomy za Wzorową Obsługę Klienta
osobom w każdym sklepie (wyłonionym
w wyniku głosowania wśród pracowników). W wyniku projektu w firmie wzmocniono kulturę zorientowaną na klienta.
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POCZTA POLSKA
BRANŻA:
logistyka
LICZBA PRACOWNIKÓW:
około 80 000
ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI:
ogólnopolski

Andrzej Nitecki
Dyrektor Zarządzający PKL

GŁÓWNY CEL PROJEKTU
Wprowadzenie do organizacji roli
HR Biznes Partnerów.
OBSZAR
Struktura organizacji

Poczta Polska to firma o 456-letniej tradycji,
największy operator na rodzimym rynku –
nasza sieć obejmuje ponad 7500 placówek,
filii i agencji pocztowych, świadczących usługi
Klientom indywidualnym i biznesowym.
Świadomi odpowiedzialności, jaka ciąży na
nas jako jednym z największych krajowych
pracodawców, prowadzimy działania CSR
i nieustannie się rozwijamy, zwiększając efektywności całej naszej grupy kapitałowej. Koncentrujemy się na wzmacnianiu najbardziej
perspektywicznych obszarów – paczek, usług
finansowo-ubezpieczeniowych i logistyki, jednocześnie rozbudowując ofertę usług cyfrowych.
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Celem projektu realizowanego
przez Pocztę Polską było wprowadzenie
do organizacji roli HR Biznes Partnerów,
aby poprawić efektywność we współpracy
z Klientem wewnętrznym (Biznesem). Praktyki rynkowe pokazują, że jest to rozwiązanie skuteczne, usprawniające komunikację
i realizację celów biznesowych firmy.
Podczas przygotowania do realizacji projektu w pierwszej kolejności szczegółowo
określono kompetencje niezbędne do pełnienia roli HRBP na podstawie profilu kompetencyjnego Poczty Polskiej i zdefiniowano tę rolę. Kompetencje, które uznano za
kluczowe dla tych stanowisk to: dążenie do
rezultatów, umiejętności analityczne, umiejętność rozwiązywania problemów, orientacja biznesowa oraz orientacja na klienta.
Następnie określono zadania i zakres czynności HRBP i przeprowadzono rekrutację
wewnętrzną i zewnętrzną.
W listopadzie 2012 r. wyłoniono w ramach
rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej łączenie 50 osób na stanowiska Regionalnych
HRBP. W maju 2014 r. do Zespołu HRBP
dołączyło 8 Strategicznych HRBP. HRBP rozpoczęli swoją pracę od kontaktów z menedżerami i pierwszych spotkań. Do wdrożenia roli w organizacji przygotowywani byli
także pracownicy Centrów Kompetencji,
poprzez rozmowy i wspólne warsztaty, tak

aby rola HRBP i zadania pracowników Centrów Kompetencji były jasno sprecyzowane.
Aby HRBP pełnili swoją rolę i byli realnym
wsparciem dla biznesu przeprowadzono
cykl szkoleniowy dla tej grupy. W marcu
2013 r. uruchomiony został projekt : Akademia Partnerów Biznesu. Celem Akademii
było wyrównanie wiedzy wśród HRBP oraz
podniesienie ich kwalifikacji, kompetencji
do pełnienia tej roli. HRBP wzięli również
udział w stażach u swoich Klientów Biznesowych, aby poznać specyfikę obszaru biznesowego, który wspierają.
W wyniku zrealizowanego projektu do organizacji wdrożono 60 HR Biznes Partnerów, w tym 8 Strategicznych. Po wdrożeniu
HRBP przeprowadzono badanie dotyczące
funkcjonowania tego rozwiązania w organizacji. Badanie było przeprowadzone na
reprezentatywnej grupie menadżerów.
Wyniki badania wskazują na takie korzyści z wprowadzenia roli, jak: usprawnienie procesów, jeden kontakt ze strony HR
i szybsze procedowanie tematów związanych z HR w Biznesie. Badanie wykazało
rozpoznawalność nowych struktur na poziomie 80% wśród Klientów Wewnętrznych.

