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Światowe standardy 
HR na polskim gruncie
Konkurs „PB”  W 7. edycji konkursu Siła Przyciągania kapituła konkursowa 
nagrodziła 11 polskich firm, które rywalizowały w 9 kategoriach związanych 
z rekrutacją, rozwojem i motywowaniem pracowników. Poznajmy zwycięzców
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K onkurs Siła Przyciągania pokazuje, 
że zachodzą zmiany w podejściu 
pracodawców do kwestii rekruta-
cji i retencji pracowników. Obraz 

zmiany widzimy w podejmowanych dzia-
łaniach employer branding'owych, ale też 
w obawach wyrażanych przez pracodawców 
w obliczu zmian klimatycznych, geopolitycz-
nych i gospodarczych, które bezpośrednio 
wpływają na plany związane z pracownikami. 
W najnowszym badaniu (CEO Survey) wśród 
prezesów i dyrektorów generalnych przepro-
wadzonym przez PwC 54 proc. z nich uważa, 
że przy obecnym modelu biznesowym — nie 
robiąc żadnych transformacji, ich firmy w cią-
gu mniej niż dekady mogą być nierentowne. 
Jedną z przyczyn jest to, że zapotrzebowanie 
na kompetencje zespołów w tych firmach 
będą inne niż dzisiaj. Aby przygotować się 
do tej rzeczywistości, pracodawcy już dzisiaj 
muszą mieć dostęp do dobrze wykwalifiko-
wanych kadr i jest to jedno z największych 
wyzwań. Odnosząc się chociażby do zmian 
klimatycznych, które obligują firmy do podej-
mowania strategicznych działań i wprowadza-
nia konkretnych zmian w modelach bizneso-
wych, już dzisiaj widzimy, że potrzebni będą 
ludzie z tzw. ‘zielonymi kompetencjami’. 
Tacy, którzy z udziałem narzędzi IT będą 
umieli np. nie tylko obliczać ślad węglowy, 
ale też dokonywać oceny wpływu organizacji 
na środowisko, na najbliższe otoczenie itd 
— zarządzać ryzykiem klimatycznym. Potrzeba 
zatrudniania „sustainability managerów” 
będzie rosła. Green skills „zazielenią” również 
tradycyjne role tj. np. compliance manager, 
czy risk advisor. To jest tylko jeden z trendów, 
który pojawia się na agendzie szefów firm i ich 
HR dyrektorów.

Tak naprawdę wszystko zaczyna się nie od 
samego HR, ale od osób odpowiedzialnych za 
strategię firmy i jej realizację. Dopiero więc 
po stworzeniu lub udoskonaleniu strategii 
rozwoju, zidentyfikowaniu kultury organiza-
cji i sposobu zarządzania ludźmi, kolejnym 
krokiem powinna być strategia zatrudnienia 
i utrzymania pracowników. Budowanie mar-
ki pracodawcy powinno mieć swoje korzenie 
w strategii biznesowej. Z niej będzie wynikać 
podejście do aspektów ludzkich i wizeru-
nek pracodawcy.

Ważne jest oczywiście, żeby wizerunek 
pokazywany na zewnątrz zgadzał się z tym, 
co jest wewnątrz firmy, bo od tego m.in. zależy 
zaangażowanie pracowników, utożsamianie 
się z organizacją czy chęć pozostania w niej.
Autentyczność i dopasowanie przekazu do 
tego, co się w firmie naprawdę dzieje jest 
najważniejsze. Pracownicy doceniają to. 
Równocześnie wiedzą bardzo dobrze, że am-
plituda zmian na świecie jest dziś wyjątkowo 
wysoka, i tak jak kiedyś ważna była moż-
liwość rozwoju, obecnie oczekują, aby praco-
dawca umożliwił ich przekwalifikowanie się 
i dostosowanie do nowej rzeczywistości.

Prestiż i reputacja pracodawcy to nadal ważne 
pozapłacowe kryterium wyboru, którym 
kieruje się pracownik. Jednak znaczenie tych 
pojęć staje się zupełnie inne niż dotychczas. 
Pracownicy coraz uważniej przyglądają się 
kulturze organizacji, a na liście oceny pra-
codawcy coraz bardziej pną się w górę takie 
tematy jak transparentność, zaangażowanie 
społeczne pracodawcy, dbanie o różno-
rodność i środowisko. Czy pracodawca 
w tym co robi jest uczciwy? Kultura to kilka 
elementów w różnych wymiarach. Mogą 
być to wymiary takiego typu jak postawienie 
na bardziej zespołową lub indywidualną 

pracę albo na komunikację (zbiorową lub 
indywidualną). Zazwyczaj są to elementy 
przeciwstawne i świadomość tego, gdzie na 
osi każdego z nich jest firma, tworzy kulturę. 
Akceptacja kultury organizacji przez pracow-
ników przekłada się na ich zaangażowanie. 
Jest oczywiście sporo narzędzi analitycznych, 
które badają zaangażowania w sposób ciągły, 
dynamiczny, używając nawet sztucznej inte-
ligencji. Jednak sam poziom zaangażowania 
nie jest tak istotny jak trend: czy ono spada, 
czy rośnie. To jest to, na co pracodawcy 
powinni zwracać szczególną uwagę.

Wśród czynników wyboru pra-
codawcy rośnie znaczenie 
otwartości na różnorod-
ność. Są np. branże, 
gdzie obcokrajowców 
mamy więcej niż 
Polaków i proble-
mem jest język 
komunikacji. Są war-
tościowi pracownicy 
z niepełnosprawno-
ściami, dla których 
trzeba stworzyć 
przestrzeń nie 
tylko wolną od 
barier 

architektonicznych, ale też do wykorzystania 
ich umiejętności i rozwoju w organizacji. 
Różnorodność znajduje najczęściej odzwier-
ciedlenie w liczbach związanych z płcią, naro-
dowością czy wiekiem. Ale różnorodność to 
również różnice w sposobie myślenia, w ko-
munikacji, w temperamencie. Wyzwaniem 
jest identyfikacja tych różnic i ich spożytko-
wanie tak by pracownicy czuli się nie tylko 
włączeni w organizację ale mogli swobodnie 
wyrażać siebie realizując codzienne zadania. 
Wtedy różnorodność staje się wartością samą 
w sobie i przynosi korzyści. Wiele firm już 
to robi. Przed nami kolejna zmiana, czyli 
Dyrektywa dotycząca przejrzystości wynagro-
dzeń, zawierająca m.in. obowiązek publi-
kowania proponowanego wynagrodzenia 
w ogłoszeniach o pracę czy prawo pracowni-
ka do informacji nt. według jakich kryteriów 
jest zbudowane jego wynagrodzenie czy 
dalszy rozwój. Na firmy zostaną nałożone 
wymogi dotyczące badania czy kobiety 
i mężczyźni są równo wynagradzani oraz 
jak wygląda reprezentacja kobiet w ciałach 
zarządczych. Według danych Konfederacji 
Lewiatan, różnica w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn w Polsce utrzymuje się 
na poziomie 19 proc.

Firmy działają w różnym tempie i
różnie się zabierają do realizacji 

celów. Ważne jest to, żeby 
wymagania, chęci i rzeczywi-
stość przystawały do siebie 
tworząc jednolitą całość. 
Najczęściej to są wciąż 
zbiory rozłączne. A mą-
dre budowanie marki 
w kierunku tych nowych 
potrzeb to stworzenie jak 
największej części wspól-
nej tych zbiorów.
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Nie można budować marki pracodawcy nie patrząc 
na jakich fundamentach stoi przedsiębiorstwo
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W HR nigdy nie będzie nudy
Jeśli chcesz wiedzieć, czym żyje świat employer brandingu, przyjrzyj się 
inicjatywom nagrodzonym i wyróżnionym w konkursie Siła przyciągania
Konkurs Siła przyciągania jest lustrem, 
w którym przegląda świat HR. Ukazuje sze-
roki obraz tego, co na rynku pracy i w dzia-
łaniach employer bandingowych jest waż-
ne — wyzwania i sukcesy, oczekiwania 
i rzeczywistość, powody do zadowolenia 
i dziedziny, w których pracodawcy powinni 
się podciągnąć.

Rok wyzwań
Zgłoszenia od pierwszej edycji konkursu 
ocenia Anna Piotrowska-Banasiak, group 
talent acquisition manager Adamed Pharma 
S.A. Jak podkreśla, zawsze do oceny prac 
zasiada z pytaniem: czy będzie jakieś za-
skoczenie? I co roku pojawiają się perełki 
— inicjatywy, które pokazują, że jeszcze nie 
wszystko zostało wymyślone i zawsze jest 
przestrzeń dla innowacyjnego, nieszablono-
wego podejścia lub pomysłu, który urzeknie 
i zachwyci kapitułę konkursową.

— Ostatnia edycja Konkursu potwierdza, 
jak trudny był miniony rok. Raczej nie ma 
w Polsce osoby zajmującej się rekrutacją 
i szeroko pojętym HR-em, która nie podzie-

lałaby takiej opinii. Po czasie pandemii, na 
rynku nastąpiło nowe otwarcie i wydawało 
się, że może być tylko lepiej. Wtedy wy-
buchła wojna w Ukrainie, a wskaźniki ma-
kroekonomiczne, jak inflacja — gwałtownie 
rosnąć — opisuje przedstawicielka Adamed.

Konsekwencje obu tych zdarzeń — do-
daje — boleśnie odczuli pracodawcy, którzy 
aby zapełnić wakaty, uruchomili rekordową 
liczbę projektów rekrutacyjnych, a z dru-
giej strony doświadczali ogromnej presji na 
wzrost wynagrodzeń, ale dali sobie radę.

— Każda odsłona Siły przyciągania odby-
wała się w innej sytuacji społecznej i gospo-
darczej. Niemniej kolejne lata unaoczniły 
jedno: polscy pracodawcy umieją się odna-
leźć nawet w najtrudniejszych warunkach. 
Im więcej problemów, tym są skuteczniejsi 
— twierdzi Anna Piotrowska-Banasiak.

Wtóruje jej Maja Gojtowska, specjalistka
ds. employer brandingu, która z kolei po raz
pierwszy zasiadła w jury. Nie trzeba było jej
dwa razy o to prosić, bo — jak podkreśla — takie
konkursy dają jej szansę na poznanie projek-
tu, o którym wcześniej nie słyszała — nietu-

zinkowego, łamiącego konwencje, przełomo-
wego. Również tym razem się nie zawiodła.

— Podziwiam wszystkie nagrodzone 
i wyróżnione przedsięwzięcia za ich uży-
teczność. Bo nie jest sztuką wydać tysiące 
złotych, ale sztuką jest wydać je tak, by rze-
czywiście rozwiązywać problemy, z który-
mi biznes się mierzy — wskazuje ekspertka.

Inicjatywą, która skradła jej serce, jest ta 
spod znaku strategii diversity & inclusion.

— Każdy HR-owiec wie, jak trudne jest 
promowanie różnorodności w branży pro-
dukcyjnej. Tymczasem zdobywca nagrody
głównej w tej kategorii, Toyota Motor Manu-
facturing Poland, radzi sobie w tej dziedzinie 
znakomicie — ocenia ekspertka, która na co 
dzień zajmuje się komunikacją dotyczącą 
rekrutacji i HR.

Dolnośląski koncern włożył jej zdaniem 
dużo wysiłku, by wykorzystać atuty zróżni-
cowanych grup docelowych, niekoniecznie 
kojarzonych z pracą w magazynie lub fa-
bryce — chodzi np. o niepełnosprawnych, 
kobiety i starszych. Wiele firm prowadzi 
aktywność na polu równość i integracji za 

pośrednictwem fundacji. Ale dobroczyn-
ność to jedno, a dawanie ludziom szansy na 
udaną karierę i zawodowe spełnienie to coś 
zupełnie innego — argumentuje ekspertka. 
Producent z Wałbrzycha poszedł tą drugą 
ścieżką i przynosi mu to profity biznesowe.

— Wielu pracodawców zapomina, że 
punktem wyjścia w employer brandingu 
oraz budowie zaangażowania i lojalności 
powinno być przyjrzenie się grupom do-
celowym i ich potrzebom. Na przykładzie 
Toyoty można się uczyć, jak to robić sku-
tecznie — wskazuje Maja Gojtowska.

Inna pesymistyczna obserwacja jurorki? 
Niewielka grupa firm traktuje inkluzywność 
i różnorodność poważnie, czyli wpisuje 
je w esencję swojej działalności. Są także 
przedsiębiorstwa, które robią tylko szum 
wokół tego zagadnienia, tym samym pro-
sząc się o kryzys wizerunkowy.

Chyba faktycznie jest coś na rzeczy, skoro 
w kategorii inkluzywnej rekrutacji wpłynęło 
tylko jedno zgłoszenie, na co zwraca uwagę 
Anna Piotrowska-Banasiak. Wysłał je logi-
styczny potentat FM Polska, który został wy-

Kolejne
odsłony Siły 
przyciągania 
unaoczniły 
jedno: polscy 
pracodawcy 
umieją się 
odnaleźć 
nawet w naj-
trudniejszych 
warunkach. 

 Anna
Piotrowska-
-Banasiak, 
group talent 
acquisition manager 
Adamed Pharma S.A.
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różniony za włączanie kobiet w „nietypową” 
dla nich branżę.

— Zaskoczyła mnie również nieduża 
liczba zgłoszeń dotyczących nowocze-
snych technologii w zarządzaniu. Czuję się 
jednak usatysfakcjonowana ich jakością. 
Rewelacyjny jest projekt Red Sky, który 
polega na wykorzystaniu narzędzi e-com-
merce do rekrutacji — entuzjazmuje się re-
prezentantka firmy Adamed Pharma.

Koncept przeniesienia sprawdzonego 
rozwiązania sprzedażowego do HR spodo-
bał się także Mai Gojtowskiej, która też 
ubolewa nad tym, że w dobie transformacji 
cyfrowej i pracy hybrydowej działy perso-
nalne zdają się nie doceniać innowacji IT.

— Automatyzacji i systemach informatycz-
nych w procesach HR jest ciągle za mało, a je-
śli są wprowadzane, to nie widzę w tym stra-
tegicznego podejścia. Wdrożenia prowadzi 
się bez głębszego zastanowienia, ad hoc — na-
rzeka specjalistka od employer brandingu.

Innowacje widać jednak nie tylko w IT. 
Mogą mieć związek ze sposobami zarządza-
nia kadrami. To przypadek firmy Boldare, 
która zdobyła nagrodę główną w kategorii 
onboarding w nowym modelu pracy.

— Boldare jest turkusową organizacją, czyli 
taką, która zerwała z tradycyjną piramidową 
strukturą. Zamiast hierarchii panuje w niej hola- 
kracja, czyli decyzje podejmują samoorgani- 
zującę się zespoły — tłumaczy Maja Gojtowska.

Spojrzenie w przyszłość
Jakie wnioski na temat HR można wysnuć, 
patrząc na ostatni konkurs Siła przyciągania?

— Liczba zgłoszeń w poszczególnych ka-
tegoriach pokazuje, że priorytetem dla firm 

były działania związane z employer brandin-
giem. Natomiast w takich dziedzinach jak róż- 
norodność, inkluzywność i nowe technologie 
pracodawcy mają jeszcze dużo do zrobienia. 
I dobrze. To znaczy, że w HR nigdy nie będzie 
nudy — mówi Anna Piotrowska-Banasiak.

Ten rok zapowiada się równie interesu-
jąco. Według Mai Gojtowskiej w ostatnich 
latach przedsiębiorstwa kładły duży nacisk 

na rekrutacje i onboarding. To się nie zmie-
ni. Natomiast teraz trzeba będzie się skon-
centrować także na sposobach rozstawania 
się z pracownikiem.

— Można zwalniać profesjonalnie, z klasą 
lub byle jak. W tym drugim przypadku orga-
nizacja psuje swój wizerunek jako pracodaw-
cy. Ludzie odchodzą z firmy niezadowoleni 
i pełni pretensji. Ci, którzy w niej zostali, 

mają zaś podstawę sądzić, że przedsiębior-
stwa tak samo obejdzie się kiedyś z nimi. 
Wreszcie złe informacje trafiają na rynek 
— ostrzega Maja Gojtowska.

Jedno jest pewne: w lustrze, którym jest 
konkurs Siła przyciągania, zobaczymy za 
rok zupełnie inny obraz. Jedno pozostanie 
jednak bez zmian: wygrywają ci pracodaw-
cy, którzy umieją zrobić dobre wrażenie.

 PUNKT  
WYJŚCIA:  
Wielu pracodawców 
zapomina,  
że punktem wyjścia  
w employer 
brandingu 
oraz budowie 
zaangażowania  
i lojalności powinno 
być przyjrzenie się 
grupom docelowym 
i ich potrzebom  
– mówi Maja 
Gojtowska, 
specjalistka  
ds. employer 
brandingu.   
[FOT. WM]
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SŁAWOMIR RONKOWSKI
dyrektor komunikacji 
wewnętrznej i CSR, LPP

W czasach wymagających od biznesu 
dużej elastyczności oraz oparcia 
swojej działalności na realnych 
wartościach coraz większego 

znaczenia w zarządzaniu nabiera strategia 
employer brandingowa. Widzimy, że w Polsce 
od kilku lat przewagę na rynku pracy zyskują 
firmy, które oprócz poczucia stabilności dbają 
o różnorodność, inkluzywność, a w swojej kulturze 
organizacyjnej uwzględniają także obszary 
związane z wrażliwością na drugiego człowieka, 
np.  dbałość o dobrostan pracowniczy. Takie 
podejście pomaga kształtować silną więź pomiędzy 
pracownikami różnych szczebli a pracodawcą 
i przyciąga najlepszych kandydatów. Mogliśmy to 
obserwować na przykładzie zgłoszeń do konkursu 
Siła Przyciągania, w którego kapitule, dzięki 
uprzejmości redakcji „Pulsu Biznesu”, 
zasiadałem po raz pierwszy. 

Oceniając w dziewięciu kategoriach przeszło
100 praktyk, dało się zauważyć, że coraz więcej 
firm dostrzega potencjał wzmacniania kultury 
organizacji nastawionej na różnorodność, 
której elementem jest angażująca komunikacja, 
ukierunkowana na zróżnicowane grupy kandydatów, 
neutralizująca stereotypowe myślenie czy 
uprzedzenia. Różnorodność staje się dziś atutem 
zespołów. Widać też, że działania z zakresu 
well-being i work-life balance są już stałym elementem 

w firmach, które rozumieją ich dalekosiężne korzyści. 
Teraz czekamy na przełamanie schematów i świeże 
pomysły w kolejnej edycji konkursu.

Analizując tegoroczne projekty, dostrzegliśmy również 
dbałość o zagwarantowanie odpowiedniej motywacji 
zespołów. Wyzwaniem dla szefów HR są działania 
służące zachowaniu wysokiego poziomu retencji 
pracowników. Dlatego dobrym kierunkiem jest tu 
holistyczne podejście do stworzenia palety właściwie 
opomiarowanych inicjatyw na każdym szczeblu 
organizacji i stosowanie komunikacji dopasowanej
do różnych grup odbiorców. 

Pozytywnie zaskoczyła nas kategoria onboardingu, 
w której dostrzegłem spory potencjał. Królowały 
tu nowoczesne narzędzia wymagające jednak 
skorelowania wielu działań w organizacji, ale 
w efekcie przynoszące zadowolenie nowych 
pracowników przy jednoczesnej optymalizacji 
kosztowej. W kategorii kampanii employer 
brandingowych dominowały znane brandy. 
Na szczególną uwagę zasługują te, które stawiają 
na naturalność i lekkość pomysłów oraz 
na kreatywny buzz marketing skierowany 
do kandydatów.

W gronie jury odbyliśmy merytoryczną podróż 
po strategiach przyciągania pracowników.
W tej drodze liczy się pomysł i jego realizacja poparta 
mierzalnymi wynikami. Ale tym, co decyduje 
o sukcesie, jest odwaga, by tworzyć nieszablonowe 
projekty, które wyróżniają się na rynku pracy, czego 
gratuluję laureatom konkursu Siła Przyciągania.

Odwaga w cenie
KOMENTARZ PARTNERA KONKURSU

ANNA PODLEWSKA 
dyrektorka ds. strategicznych inicjatyw HR, 
Credit Agricole Bank Polska SA

T egoroczna edycja konkursu Siła Przyciągania 
doskonale odzwierciedla sytuację rynku pracy. 
Prezentacje z przykładami case studies jak 
w soczewce pokazują nam zarówno potrzeby 

pracowników, jak i wyzwania pracodawców — ujawniają też 
ogromny potencjał organizacji i działów HR do tworzenia 
coraz bardziej atrakcyjnego i przyciągającego 
środowiska pracy.

Liczba zgłoszeń oraz różnorodność skali i przekroju 
branżowego firm potwierdzają zarówno rangę samego 
konkursu, jak i rosnącą świadomość znaczenia jakości 
rozwiązań kierowanych do pracowników i kandydatów. 
To bardzo dobra wiadomość dla rynku pracy 
— dziś możemy się uczyć najlepszych praktyk zarówno 
od kilkudziesięcioosobowych, jak i kilkutysięcznych 
firm o bardzo różnej kulturze organizacyjnej i profilu 
biznesowym. 

O skuteczności wdrażanych rozwiązań decyduje 
trafne rozpoznanie potrzeb pracowników i kandydatów 
oraz zastosowanie adekwatnych (niekoniecznie 
najdroższych) rozwiązań – za to spójnych z kulturą 
organizacji i jej celami biznesowymi. Wspólnie z jury 
szukaliśmy projektów skutecznych, jednocześnie 
wyróżniających się na rynku świeżością spojrzenia 
i wykorzystaniem niesztampowych rozwiązań, które 
zainspirują pracodawców do większej otwartości 
i elastyczności w działaniu. Coraz więcej organizacji 
wykorzystuje wiedzę zdobytą w pracy z klientami 

do tworzenia rozwiązań dla pracowników i kandydatów 
— zarówno w obszarze identyfikacji potrzeb, narzędzi 
i technologii komunikacji, jak i mierzenia efektów działań. 
To bardzo dobry sygnał świadczący o profesjonalizacji 
rynku pracy i wzmacnianiu efektywności zespołów 
HR. Wyróżniająca kultura organizacyjna to kolejny 
element, który coraz częściej wpływa na atrakcyjność 
i oryginalność zgłoszeń konkursowych. Partycypacyjny 
styl pracy organizacji turkusowych czy silna 
orientacja na zapewnienie pracownikom poczucia 
bezpieczeństwa to tylko niektóre przykłady 
atrybutów pracodawców, które wpłynęły na 
sposób realizacji procesów wdrożenia, uczenia 
się i budowania zaangażowania w nadesłanych 
projektach. Pracodawcy coraz bardziej 
świadomie i skutecznie wykorzystują kulturę 
organizacyjną jako atut — dzięki czemu 
pracownicy mogą wybierać z coraz bardziej 
zróżnicowanej oferty firmę, która będzie 
pasować właśnie do nich.

Zaobserwowanym przez nas 
wyzwaniem jest długofalowość 
projektów i mierzalność ich efektów.
W dyskusjach jury często pojawiało się 
pytanie o precyzyjne wyniki działań 
i potencjał utrwalenia ich efektów 
w dłuższej perspektywie. Duży wpływ 
na pewną doraźność rozwiązań miała 
zapewne pandemia i jej skutki. Strategiczne 
i długoterminowe podejście w tworzeniu 
rozwiązań będzie tym elementem, którego będziemy 
szukać w kolejnych latach.

do tworzenia rozwiązań dla pracowników i kandydatów 
— zarówno w obszarze identyfikacji potrzeb, narzędzi 
i technologii komunikacji, jak i mierzenia efektów działań. 
To bardzo dobry sygnał świadczący o profesjonalizacji 
rynku pracy i wzmacnianiu efektywności zespołów 
HR. Wyróżniająca kultura organizacyjna to kolejny 
element, który coraz częściej wpływa na atrakcyjność 
i oryginalność zgłoszeń konkursowych. Partycypacyjny 
styl pracy organizacji turkusowych czy silna 
orientacja na zapewnienie pracownikom poczucia 
bezpieczeństwa to tylko niektóre przykłady 
atrybutów pracodawców, które wpłynęły na 
sposób realizacji procesów wdrożenia, uczenia 
się i budowania zaangażowania w nadesłanych 

świadomie i skutecznie wykorzystują kulturę 

pracownicy mogą wybierać z coraz bardziej 
zróżnicowanej oferty firmę, która będzie 

zapewne pandemia i jej skutki. Strategiczne 
i długoterminowe podejście w tworzeniu 
rozwiązań będzie tym elementem, którego będziemy 

Rośnie świadomość 
roli działań skierowanych 
do pracowników i kandydatów

KOMENTARZ PARTNERA KONKURSU
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LIDIA PIERŚCIŃSKA
ekspertka ds. projektów rekrutacyjnych
i wizerunku pracodawcy, Orange Polska

J ak przyciągać i zatrzymać talenty, jak budować 
włączającą kulturę organizacyjną, jak skutecznie 
wspierać pracowników w rozwoju? To tylko nie-
które z wyzwań, z jakimi mierzyli się pracodawcy 

zgłaszający swoje działania i kampanie do tegorocznej 
edycji Siły Przyciągania. Startując w konkursie, musieli 
także przekonać jury, że rozwiązanie, które u siebie 
wprowadzili, jest adekwatne do potrzeb — tych wynika-
jących zarówno z sytuacji w branży, jak i w ich firmie. 

Wśród potencjalnych kandydatów do pracy najlepszym 
influencerem dla firmy niezmiennie jest jej pracownik.
Zna organizację od podszewki, więc jeśli ją poleca, to 
na podstawie własnych dobrych doświadczeń. Jest też 
wiarygodny dla odbiorów, ponieważ decyduje się na to, 
aby reprezentować firmę w mediach. I to się sprawdza. 
Z takiego założenia wychodzimy także w naszej firmie. 
W opowiadaniu historii o Orange Polska jako pracodawcy 
uczestniczą nasi pracownicy. To ogromna siła i wartość 
kampanii „Przełącz się na przyszłość”. O swoich zadaniach 
w cyklu wideo „Moja praca w 60 sekund” opowiadają 
data scientyści, specjalistki i specjaliści UX czy AI. Dzielą się 
swoim osobistym doświadczeniem. Ekspertki i menedżer-
ki z Orange opowiadają o swojej pracy w interaktywnej 
kampanii „Przewodniczka w technologii” lub uczestnicząc 
w roli mentorek w konkursie dla studentek Hi-Tech Girls. 
Dzieląc się swoim doświadczeniem i historią, pomagają 
innym kobietom wejść na ścieżkę kariery w technologiach 
i pozyskać te najbardziej utalentowane dla Orange. 

Oczywiście zaangażowani pracownicy nie zawsze mogą 
zaoferować takie zasięgi, jakie są w stanie w krótkim czasie 
wygenerować gwiazdy internetu. Zaangażowanie ich jest 
kosztowne, choć w niektórych sytuacjach może się opła-
cać. Pokazuje to firma Software Mansion SA, nagrodzona 

w kategorii Najlepsza kampania Employer branding. 
Do komunikacji z kandydatami do pracy wybrała Roberta 
Makłowicza, który cieszy się niesłabnącą sympatią i sza-
cunkiem internautów. Pracownicy tej firmy zostali „wkrę-
ceni” w onboarding nowego pracownika, a cały proces 
wdrażania pana Roberta został zarejestrowany na żywo, 
zyskując dzięki naturalności i prawdziwym emocjom. Przy 
okazji prowadzonych rozmów poznajemy kulturę firmy, 
nowoczesne biuro, technologiczne gadżety i kuchnię 
z dobrą kawą. W czteroodcinkowym serialu firma przemy-
ciła także temat diversity, wynagradzania czy workation, 
uzyskując świetne zasięgi i zyskując przy tym także cenne 
zgłoszenia i CV. Świetny pomysł, gwiazda i realizacja.

W kategorii Diversity oraz Inclusion nagrodzone zgłoszenie 
Toyoty Motor Manufacturing Poland także uwiodło ade-
kwatnością. Kultura różnorodności, którą firma wdrożyła, 
ma swoją genezę w realnej potrzebie biznesowej. Jest nią 
masowa rekrutacja i utrzymanie wysokiego poziomu za-
trudnienia, a więc otwarcie się na kandydatów z różnych 
grup społecznych. W swoich działaniach realizuje to, 
czego rzeczywiście potrzebują jej pracownicy. Upraszcza, 
aby na dowolnym stanowisku mógł pracować każdy bez 
względu na wzrost, płeć, wiek. Personalizuje odzież robo-
czą i ułatwia dostęp do środków niezbędnych dla kobiet. 
Rekrutuje też i wdraża pracowników z Ukrainy na takich 
samych zasadach jak tych z Polski. Każdy jest ważny 
i każdemu należy się szacunek. Nie ma tu przypadkowych 
rozwiązań ani takich, które są w trendzie. Firma wdraża 
to, co naprawdę jest potrzebne jej pracownikom. 

O to chodzi, aby strategię D&I dostosować do konkretnych 
potrzeb organizacji. W branży technologicznej, w której 
działa Orange, jedną z takich potrzeb jest wzmacnianie 
pozycji kobiet i inspirowanie ich do rozwoju w technolo-
giach. Robimy to wewnętrznie i zewnętrznie, np. poprzez 
programy wzmacniania przywództwa kobiet, edukacji, 
zapraszanie do programów stażowych. 

Działania pracodawców
muszą wynikać z potrzeb firmy i branży

KOMENTARZ PARTNERA KONKURSU

Odwaga w cenie

ADAM MARONA
sales team manager, Grupa OLX

S iłę Przyciągania od lat mam 
zaznaczoną w kalendarzu jako jeden 
z tych projektów ze świata HR-u, 
który jest moim absolutnym „must 

see”. Tym razem jednak byłem nie tylko jego 
biernym obserwatorem, lecz również aktywnym 
uczestnikiem procesu obrad kapituły konkursowej, 
do której trafiło prawie sto zgłoszeń z firm każdej 
chyba wielkości i z każdego zakątka Polski. 
Zgłoszeń najróżniejszych, promujących dobre 
praktyki na rynku pracy — tych bardziej i nieco 
mniej wyróżniających. 

Pod finalne obrady trafili najlepsi z najlepszych, 
a w efekcie niejednokrotnie przyszło nam żywo 
nadyskutować się przed wskazaniem laureata.
Szczególnie wrażliwi byliśmy na punkcie 
efektywności działań, oryginalności i wyróżnialności 
zgłoszeń. Wisienką na torcie mógł być efekt 
„wow”, o który z biegiem lat jednak już coraz 
trudniej. I to tu warto zwrócić uwagę, że świadomie 
zrezygnowaliśmy nagrodzenia uczestników 
w niektórych kategoriach. Wbrew pozorom nie 
chodziło o kandydatury niespełniające naszych 
wymagań. Bardziej natomiast o to, że mieliśmy 
poczucie „że to wszystko już było”.

Niewątpliwie na pierwszy plan, niezależnie
od wielkości firmy składającej swoją aplikację konkur-
sową, wysuwały się projekty z obszaru , który od lat 
zyskiwał na popularności, a aktualnie jest już jednym 
z najżywiej dyskutowanych w branży.
Pracodawcy działający na polskim rynku coraz chęt-
niej angażują się w budowanie środowisk różnorod-
nych i wspierających akceptację, a zgłoszone projekty 
dotyczące właśnie Diversity & Inclusion naprawdę 
robiły wrażenie. Projekty onboardingowe były tak 
znakomite, że ogłoszenie wyników musiało 
wywołać niemałą sensację, bo wskazaliśmy aż 
dwóch zwycięzców. Co zawsze urzeka, to 
podejście „liczy się pomysł, a nie budżet”. 
Kreatywność wielokrotnie zyskiwała 
przewagę nad drogimi w egzekucji 
wdrożeniami i po raz kolejny okazało 
się, że często niekoniecznie kosztow-
na, acz błyskotliwa idea umożliwia 
osiągnięcie sukcesu. W imieniu 
całego zespołu OLX Praca 
zaangażowanego w projekt Siły 
Przyciągania „Pulsu Biznesu” 
serdecznie gratuluję laure-
atom oraz zwycięzcom i ży-
czę powodzenia w rekru-
tacjach prowadzonych 
w 2023 r. Do zobaczenia 
w kolejnej edycji!

Niewątpliwie na pierwszy plan, niezależnie
od wielkości firmy składającej swoją aplikację konkur-
sową, wysuwały się projekty z obszaru , który od lat 
zyskiwał na popularności, a aktualnie jest już jednym 

najżywiej dyskutowanych w branży.
Pracodawcy działający na polskim rynku coraz chęt-
niej angażują się w budowanie środowisk różnorod-
nych i wspierających akceptację, a zgłoszone projekty 
dotyczące właśnie Diversity & Inclusion naprawdę 
robiły wrażenie. Projekty onboardingowe były tak 
znakomite, że ogłoszenie wyników musiało 
wywołać niemałą sensację, bo wskazaliśmy aż 
dwóch zwycięzców. Co zawsze urzeka, to 
podejście „liczy się pomysł, a nie budżet”. 
Kreatywność wielokrotnie zyskiwała 
przewagę nad drogimi w egzekucji 
wdrożeniami i po raz kolejny okazało 
się, że często niekoniecznie kosztow-
na, acz błyskotliwa idea umożliwia 
osiągnięcie sukcesu. W imieniu 
całego zespołu OLX Praca 
zaangażowanego w projekt Siły 
Przyciągania „Pulsu Biznesu” 
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atom oraz zwycięzcom i ży-
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w kolejnej edycji!
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Kreatywność i oryginalność 
zyskują na wartości
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Konkurs „PB”  
Podczas gali Siły Przyciągania 
wyróżnione zostały 
przedsiębiorstwa, które 
przykładają największą wagę 
do odpowiedniego wdrażania 
swoich pracowników i dbania 
o ich satysfakcję 

Coraz więcej ekspertów zwraca uwagę, że 
polski rynek pracy dogonił już standardy 
zna-ne z krajów zachodnioeuropejskich. 
Odpowiednio wyszkoleni specjaliści są te-
raz na wagę złota, co sprawia, że kandydaci 
mają dużo wyższe wymagania — zarówno 
finansowe, jak i te związane z bezpieczeń-
stwem oraz wygodą pracy. Firmy, chcąc 
pozostać konkurencyjne, muszą walczyć 
o najlepszych pracowników — jednakowo 
o tych będących już częścią organizacji, 
jak i specjalistów dopiero biorących udział 
w procesach rekrutacyjnych.

Wojna o talenty
Organizowany przez „Puls Biznesu” kon-
kurs Siła Przyciągania ma na celu nagro-
dzenie polskich przedsiębiorców, którzy 
odnieśli największe sukcesy w dziedzinie 
rekrutacji, wdrażania nowych osób do ze-
społów, a także motywacji pracowników. 
Zwycięzców te-gorocznej siódmej edycji 
plebiscytu poznaliśmy podczas uroczystej 
gali, która odbyła się 8 lutego w warszaw-
skiej restauracji Belvedere.

Kapituła konkursowa, składająca 
się z wielu cenionych autorytetów ze 
świata biznesu, nagrodziła 11 laureatów 
w 8 różnych kategoriach: Employer
branding — kampania wizerunkowa, 
Employer branding — kampania marketin-
gu rekrutacyjnego, Onboarding w nowym 
modelu pracy, Inkluzywna rekrutacja, 
Strategiczny projekt budujący zaanga-
żowanie, lojalność i poczucie przynależ-
ności, Wsparcie rozwoju pracowników 
— nowe kompetencje w nowej rzeczy-
wistości, Strategia Diversity & Inclusion 
oraz Nowoczesne technologie w zarzą-
dzaniu ludźmi. Nagrody w 9. kategorii 
— Strategiczne podejście do działań well-
-being i work-life balance nie przyznano.

— Siła Przyciągania jest konkursem wie-
lowymiarowym. Dzięki niemu poznajemy 
firmy, które odnoszą ogromne sukcesy 
w przyciąganiu kandydatów do swoich ze-
społów, najlepiej wdrażają nowych pracow-
ników, a także te przedsiębiorstwa, które 
umiejętnie motywują swoje zespoły i dbają 
o ich rozwój — opowiedział o idei konkur-
su Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny 
„Pulsu Biznesu”.

Warto podkreślić, że Siła Przyciągania 
jest konkursem wyjątkowym pod wieloma 
względami. Udział w nim jest całkowicie 
bezpłatny. O nagrody mogą ubiegać się 
zarówno największe polskie przedsiębior-
stwa, jak i małe start-upy — jury wyróżnia 
po prostu najlepszych.

— Niezależnie od tego, jakim budżetem 
dysponuje firma, nagrodę w naszym kon-
kursie można uzyskać tylko w jeden spo-
sób: zdobywając uznanie w oczach kapituły 
konkursowej, która składa się z rynkowych 
ekspertów — praktyków biznesu, a nie teo-
retyków — podkreślił Grzegorz Nawacki. 

HR ważny dla polskich firm
W obecnych czasach potrzeby pracowni-
ków odgrywają kluczową rolę w procesach 
re-krutacyjnych. Dlatego niezwykle ważne 
jest, by czuli oni pełne wsparcie podczas 
wdrażania się do nowej organizacji i mo-
gli komunikować swoje oczekiwania oraz 
potencjalne obawy.

— Firmy muszą podejmować odpo-
wiednie działania poprzedzające wejście 
nowych pracowników do organizacji, 
przygotowywać ich do tego procesu, tak 
by mieli oni pełne poczucie bezpieczeń-
stwa — powiedziała podczas gali Agnieszka 
Stojak, dyrektor personalna, członek za-
rządu Bonnier Business Polska.

Postępująca cyfryzacja przynosi wie-
le korzyści również w branży HR. Wielu 
tegorocznych laureatów wykorzystuje 
innowacyjne technologie w swoich pro-
cesach rekrutacyjnych oraz we wsparciu 
swoich pracowników.

— Jest to nagroda za odważny ekspery-
ment, wykorzystanie modeli IT i skuteczne 
wpinanie różnych narzędzi oraz technolo-
gii w zarządzanie kadrami. Kluczowe było 
także zaangażowanie pracowników na każ-
dym etapie — powiedziała Anna Podlewska, 
dyrektor ds. strategicznych inicjatyw HR 
w Credit Agricole Bank Polska, podczas wrę-
czania nagrody przyznanej firmie Tribe47
w kategorii Wsparcie rozwoju pracowników.

Ważnym aspektem, związanym z ryn-
kiem pracy, jest również kwestia równo-
uprawnienia i włączania do zespołów osób 
z różnych grup społecznych.

— Nagrodę w tej kategorii przyznano za 
bardzo dobrze wyważony proces rekruta-
cji kobiet na pozornie nietypowe dla nich 
stanowiska, za wyjście poza schemat, za-
proszenie do kampanii pracowniczek i od-
rzucenie statusu quo — powiedział podczas 
wręczania nagrody dla firmy FM Logistic 
za strategię Diversity & Inclusion Adam 
Maron, sales team manager Grupy OLX.

Partnerami tegorocznej edycji konkursu 
były spółki: Orange, LPP, Cre-dit Agricole, 
OLX Praca oraz Philip Morris Polska. Za 
wsparcie merytoryczne odpowiadała zna-
na na globalnym rynku firma konsultin-
gowa PwC.

Zaangażowanie kultowej osobowości: Software Mansion zdobyło główną nagrodę w kategorii Employer 
branding – kampania wizerunkowa. Firma perfekcyjnie wykorzystała w swojej kampanii wizerunek znanego szefa 
kuchni – Roberta Makłowicza.

Wspieramy różnorodność: Magdalena Dawiec oraz Dawid Strzyżak 
z FM Logistic odebrali wyróżnienie w kategorii Inkluzywna rekrutacja. 
Dyplom wręczył Adam Maron z Grupy OLX.

Komfortowy onboarding: Agnieszka Stojak, członkini zarządu 
Bonnier Business Polska, wręczyła jedną z dwóch nagród głównych 
w kategorii Onboarding w nowym modelu pracy, która trafiła do  firmy 
Robert Bosch. Odebrał ją prezes spółki Rafał Rudziński.

Magdalena Dawiec oraz Dawid Strzyżak 

Polskie firmy nauczyły się już dbać o pracownika
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Przełamanie 
schematów: 
Jeronimo Martins 
otrzymało główną 
nagrodę w kategorii 
Employer branding 
– kampania 
marketingu 
rekrutacyjnego. 
Dyplom 
i pamiątkową 
statuetkę 
z rąk Lidii 
Pierścińskiej 
z Orange 
Polska 
przyjęła 
Adriana 
Jeske. 

Zrozumienie 
grupy docelowej: 
Martyna Pawul 
z Empiku odebrała 
wyróżnienie 
dla swojej firmy
w kategorii 
Employer 
branding 
– kampania 
marketingu
rekrutacyjnego.

Rozwój w rękach pracowników: Z wygranej w kategorii Wsparcie
rozwoju pracowników – nowe kompetencje w nowej rzeczywistości cieszyły 
się przedstawicielki A4BEE: Gabriela Lech oraz Magdalena Walczak.

Holistyczne podejście: Anna Podlewska z Credit Agricole 
Bank Polska wręczyła wyróżnienie w kategorii Wsparcie rozwoju 
pracowników – nowe kompetencje w nowej rzeczywistości. 
W imieniu nagrodzonej firmy Tribe47 dyplom odebrała Martyna Łapaj.

Rekrutacja jak sprzedaż: Bartosz Fijałkowski ze szczecińskiej fir-
my Red Sky odebrał nagrodę za zwycięstwo w kategorii Nowoczesne 
technologie w zarządzaniu ludźmi. Wręczył ją Bartosz Siwiak z 
PwC Polska.

Potrzeby pracownika: 
Julia Węglicka odebrała dyplom 

w imieniu BNP Paribas Bank Polska, 
który otrzymał wyróżnienie w kategorii 
Strategiczny projekt budujący zaangażo-
wanie, lojalność i poczucie przynależności.

Włączamy różne grupy: Różnorodność jest ważna, o czym świadczy 
przykład Toyoty – tegorocznego zwycięzcy w kategorii Strategia 
Diversity & Inclusion. Statuetkę z rąk Karoliny Gębury-Nowak z Philip Morris 
Polska odebrała Katarzyna Jurkowska (z prawej).

Jeronimo Martins 
otrzymało główną 
nagrodę w kategorii 
Employer branding 

rekrutacyjnego. 

Zrozumienie 
grupy docelowej: 
Martyna Pawul 
z Empiku odebrała 
wyróżnienie 
dla swojej firmy
w kategorii 
Employer 
branding 
– kampania 
marketingu
rekrutacyjnego.

Innowacyjny 
stosunek 
do nowych 
pracowników: 
Statuetkę za drugą 
równorzędną 
nagrodę główną 
w kategorii 
Onboarding w 
nowym modelu 
pracy odebrała 
Katarzyna Malec 
z Boldare.
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Krok pierwszy: wyszuk ać i przekonać do siebie

Software Mansion, agencja programistyczna, wiodąca 
w technologii React Native, świętowała niedawno 10-lecie 
działalności (i nieustannego rozwoju). Polska część firmy działa 
w Krakowie, a zespół składa się głównie z programistów i pro-
gramistek, których średnia wieku to niespełna 30 lat.

Chociaż nadal większość zatrudnień w firmie pochodzi z po-
lecenia, wyzwaniem jest komunikacja i skuteczność rekrutacyj-
na w grupie ekspertów z doświadczeniem powyżej 5 lat. Grupa 
docelowa inżynierów oprogramowania z doświadczeniem to 
osoby, które z reguły mają pracę, wysokie zarobki i jeśli już szu-
kają innego miejsca dla siebie, to na ogół mają innego rodzaju 
oczekiwania. Firma zdecydowała się więc na inwestycję w te 
dobra, których kupić nie można, emocje i skojarzenia z marką, 
które przełożą się na relacje. Tworzy projekty wzmacniające 
zaangażowanie zespołu i rejestruje je, by opowiadać o nich po-
tencjalnym kandydatom na zewnątrz. Celem jest pobudzenie 
chęci przyłączenia do zespołu, który składa się z fajnych osób, 
robi takie fajne rzeczy i się przy tym bawi.

Do udziału w kampanii zaproszono Roberta Makłowicza, 
osobę niezwiązaną z programowaniem, znaną, z którą sympa-
tyzuje target projektu, która też jest z Krakowa, odnosi sukcesy, 
budzi sentymenty i pozytywne skojarzenia i pojawia się 
w domach od lat dzięki telewizji. Zaangażowanie tak silnej oso-
bowości, w dodatku bardzo lubianej, w proces onboardingu 
stało się kluczem do osiągnięcia strategicznego celu projektu 
employer brandingu, poczynając od budowania świadomości 
istnienia firmy na lokalnym rynku pracy, przedstawienia jej 
oferty, przez zbudowanie skojarzeń, zwiększanie rozpoznawal-
ności, aż po rozbudzenie zainteresowania, oczekiwania na ciąg 
dalszy i chęć uczestniczenia w życiu firmy, poznawania jej.

Pomysł onboardingu Roberta Makłowicza otwierał drzwi do 
kultury firmy, pokazania specyfiki Software Mansion, sposo-
bu myślenia i działania, był opowieścią dla ludzi z zewnątrz, 
potencjalnych kandydatów.

I tak krok po kroku powstały cztery odcinki „serialu” o tym, 
jak sławny kucharz i showman, adaptuje się w firmie softwa-
re’owej. Serial publikowany na swmansion.com promowały 
spoty w mediach społecznościowych, które ściągały ruch 
na stronę.

Premiera serialu wewnątrz firmy i doba na szerowanie treści 
wśród znajomych z IT, zanim kampania oficjalnie ruszy,  
przyniosły blisko 2 tys. obejrzeń trailera dzięki „pokazom  
przedpremierowym”.

Następnie uruchomiono kampanię w serwisach: YouTube, 
Linkedin, Facebook, Instagram, Wykop, wykorzystując cztery 
spoty z wybranymi scenami, których zadaniem było sprowoko-
wanie użytkowników do wejścia na stronę WWW firmy.

Po miesiącu kampanii osiągnięto: łączny zasięg 1 651 843, 
ruch na stronie 18 497, obejrzenia w sieci 560 527, interakcje 
w social mediach 569 155. Obejrzenia na WWW wyniosły 6447, 
wizyty na cereers 5100. Poza tym wzrosła liczba fanów w SM: 
Linkedin +203 proc. Instagram +32 proc. Wpłynęło 95 pożą-
danych aplikacji. Na mediach firmy widać bardzo pozytywny 
odbiór kampanii, niezależnie od stosunku niej czy zaintereso-
wania jej ofertą. Ludzie piszą, że chętnie zatrudnią się, żeby 
poznać Roberta Makłowicza…

To możliwe, bo zostaje on w Software Mansion jako ambasa-
dor marki i będzie nadal uczestniczył w komunikacji firmy.

Biedronka ma 17 magazynów i około 3300 sklepów zlokali-
zowanych w 1100 miejscowościach, w tym ponad 100 skle-
pów sezonowych, które w okresie wakacyjnym muszą 
obsłużyć zmasowany ruch klientów odwiedzających miej-
scowości wypoczynkowe. Na przykład Biedronka w Mielnie 
w miesiącach letnich realizuje o 200 proc. większą sprzedaż 
niż w innych miesiącach roku.

Sieć sklepów staje co roku przed wyzwaniem zwiększe-
nia liczby personelu w tych regionach, gdzie wypoczywają 
Polacy. Wspiera się kierowaniem na delegację stałych 
pracowników, którzy wyrażają chęć czasowego przeniesie-
nia się. Niezależnie od tego konieczne jest przeprowadzenie 
rekrutacji pracowników sezonowych. Najlepiej, żeby byli to 
ludzie młodzi, którzy nie szukają koniecznie stałego zatrud-
nienia, są mobilni, mają wakacje, trochę wolnego czasu na 
pracę i trochę na wypoczynek. Pozytywne skojarzenia zwią-
zane z możliwością połączenia pracy z wakacjami Biedronka 
buduje już od kilku lat. 

„Praca wakacyjna. Płacimy za godziny” — to hasło ostat-
niej kampanii. Bardzo wyraźnie podkreślono w niej aspekt 
wakacyjny: sklepy w atrakcyjnych miejscowościach tury-
stycznych, a w wybranych lokalizacjach noclegi i wyżywie-
nie. Kampania jest precyzyjnie adresowana, wiadomo, ile 
można zarobić. Podanie od razu stawki godzinowej nie tylko 
pokazuje młodym ludziom, wchodzącym na rynek pracy, 
na ile mogą liczyć, ale też jest dowodem na to, że pracodaw-
ca mówi do nich precyzyjnie i szczerze: jesteś uczniem lub 
studentem, masz nie więcej niż 26 lat, przyjdź w wakacje 
do pracy w Biedronce. Dostaniesz 20 zł za godzinę brutto. 
Niepotrzebne nam twoje CV, wystarczy wypełnienie formu-
larza rekrutacyjnego.

Biedronka już wcześniej postawiła na udział pracow-
ników w kampaniach. Ostatnia – wakacyjna jest spójna 
z pozostałymi działaniami Biedronki, hasłem parasolowym 
„Biedronka to MY. Codziennie” i kampanią employerbran-
dingową, w której udział wzięli pracownicy, i ich rodziny. 

— Priorytetem przy tej kampanii było pokazanie sylwetek 
naszych pracowników, którzy pracują w sklepach sezo-
nowych. Zależało nam, żeby to były osoby, które zostały 
w Biedronce na stałe i wiedzą, jak wygląda praca podczas 
wakacji w sklepach zlokalizowanych w miejscowościach 

turystycznych — wyjaśnia Joanna Bukała, dyrektor HR ma-
kroregionu w Biedronce. 

Postawiono na mocną kampanię w mediach społecz-
nościowych i na YouTube. Poza tym FB, IG oraz Google 
Search. Facebook i Messenger. Wykorzystano też YT 
Biedronki, gdzie umieszczono film wizerunkowy. Ponadto 
działano w sklepach, gdzie puszczano spot głosowy, wyko-
rzystano też komunikację wewnętrzną: newsletter, plakaty 
czy cyfrowy folder Biedronki. Komunikacją zewnętrzną 
zajęły się media, prasa lokalna i „Kropka TV”.

Rekrutacja nie obejmowała całego kraju, stworzono 
osobne procesy w każdym województwie. Cały proces koor-
dynowany był jednak centralnie, dzięki czemu można było 
śledzić ruch w poszczególnych rekrutacjach, co dało możli-
wość optymalizowania kampanii na podstawie rzeczywiste-
go wpływu aplikacji. Poza tym rekruterzy prowadzili lokalne 
rekrutacje na bazie ogłoszeń do konkretnej miejscowości.

Cele kampanii — czyli rekrutację i budowanie świadomo-
ści wśród młodych ludzi na temat możliwości podjęcia pra-
cy w Biedronce latem — zrealizowano. W ramach kampanii 
centralnej aplikowało 1902 kandydatów. W całej kampanii 
pozyskano ponad 4 tys. aplikacji. Kampania płatna trwała 
miesiąc, ale możliwość aplikowania przez stronę www.pra-
cawbiedronce.pl utrzymano do końca sierpnia. Zatrudniono 
1432 osoby przez okres 3 miesięcy.

W Empiku zawsze przed świętami jest wzmożony ruch. 
Klienci kupują książki, płyty, kalendarze — świąteczne 
prezenty. Regularnie więc potrzeba w tym okresie średnio 
300 młodszych doradców klienta do własnych salonów, 
a jeszcze pracowników do wsparcia salonów partnerskich. 

Poza celem rekrutacyjnym autorom kampanii zależało 
na pozyskaniu 10 tys. aplikacji, określonej liczby kliknięć 
na reklamy w mediach społecznościowych, synergii marki 
konsumenckiej i marki pracodawcy i oczywiście na wspar-
ciu salonów pod koniec roku. 

Targetem kampanii doPRACUJ sobie na święta byli 
przedstawiciele pokolenia Z. To implikowało kanały 
komunikacji, Instagram, YouTube, TikTok i Twitter. 
Ale wyemitowano też ogłoszenia na portalach pracuj.pl 
i OLX, uruchomiono mailing do bazy kandydatów oraz 
do biur karier, samorządów, organizacji studenckich i kół 
naukowych. Połączono więc kanały komunikacji marki 
konsumenckiej i marki pracodawcy, aby efektywnie 
dotrzeć do klientów marki Empik, dodatkowo stawiając 
na kanały społecznościowe, z których korzystają młodzi 
odbiorcy. Wykorzystano także plakaty i ulotki w formie 
zakładek do książek. Duże zainteresowanie wzbudziły 
ulotki z kodem QR i filmiki na TikToku.

Jak przekonują twórcy kampanii, profil na TikToku nie 
tylko zyskał dodatkowe wyświetlenia, lajki i komentarze, 

ale też zwiększył zasięgi i zaangażowanie pod innymi ma-
teriałami wideo. To zdecydowało, że Empik będzie odtąd 
cyklicznie zamieszczał rekrutacyjne treści na TikToku.

Ciekawym i bardzo docenionym narzędziem kampanii 
był voicebot, który podejmował pierwszy kontakt z kan-
dydatem w kwadrans od wpłynięcia aplikacji. Przedstwiał 
telefonicznie ofertę, pytał o dyspozycyjność godzinową, 
czy pasuje mu praca zmianowa oraz w weekendy i od 
kiedy może zacząć. Informował także o stawkach.

Cel rekrutacyjny zrealizowano w ponad 100 proc. 
Zatrudniono 370 osób. Pozyskano blisko 15,5 tys. aplikacji. 
Zakładkę karierową odwiedziło blisko 20 tys. użytkowni-
ków. Również KPI celu mediowego i biznesowego  
zrealizowano w stopniu więcej niż oczekiwanym.

Employer branding 
– kampania 
wizerunkowa

Employer branding – kampania 
marketingu rekrutacyjnego

Marcin Skotniczny,  
CEO Software Mansion:  

Chcieliśmy przeprowadzić nietuzinkową 
kampanię, z udziałem zaskakującej, ale 
doskonale dobranej osobowości medialnej.

Martyna Pawul,  
starszy specjalista  

ds. employer brandingu:  
Poszukiwaliśmy młodszych doradców 
klienta w naszych salonach w całej 
Polsce. W kampanii po raz pierwszy 
wykorzystaliśmy nasz kanał na Tik-Toku.

Adriana Jeske,  
młodszy menedżer  

ds. budowania wizerunku  
Jeronimo Martins:  
Wszystkie działania spięliśmy  
pod jednym parasolem „Biedronka  
to MY. Codziennie”. Udało nam się  
znacząco uprościć proces rekrutacji, 
który nie wymagał przesyłania CV 
przez kandydatów.

Nagroda główna

SOFTWARE MANSION

Nagroda główna

JERONIMO MARTINS POLSKA

Wyróżnienie

EMPIK
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Krok pierwszy: wyszuk ać i przekonać do siebie

Boldare to podmiot tworzący i rozwijający produkty cyfrowe, jak 
platformy internetowe, aplikacje i niestandardowe rozwiązania 
software’owe, wspierające cyfrową transformację firm. Boldare 
to też organizacja turkusowa, pracująca w holakracji, co oznacza 
m.in. brak klasycznej hierarchii, pracownicy są równi, nie podle-
gają nikomu, sami tworzą firmę i wypełniają jej misję, każdy pra-
cownik ustala swoje cele i odpowiada za ich realizację. Turkusowa 
organizacja opiera się na wysokiej świadomości, współpracy 
i zaufaniu. Boldare zrzesza ponad 200 specjalistów, dla których 
ważny jest rozwój, wymiana wiedzy, odpowiedzialność, atmosfe-
ra pracy, zorientowanie na zespół. 

W takim kierunku sformułowane są też cele onboardingu 
w Boldare, to m.in. rozwijanie umiejętności i postaw potrzebnych 
do pracy w tej firmie, wzmocnienie zaangażowania i satysfakcji 
z pracy, poznanie i budowanie relacji ze współpracownikami, 
ponadto zbieranie i procesowanie potrzeb nowych pracowników 
firmy. Nieodłączną częścią procesu są spotkania na temat misji 
i wizji organizacji, spotkanie Q&A z założycielami oraz warsztaty 
o postawach, feedbacku, ownershipie i podstawach samoorganiza-
cji, holakracji. Ponadto spotkania dotyczące wsparcia technicznego.

Onboarding w całości jest zdalny, dostosowany do formuły 
hybrydowej, z możliwością pracy w jednym z biur w Warszawie, 
Krakowie, Wrocławiu lub Gliwicach, ale obejmujący też osoby na 
stałe pracujące za granicą np. we Francji, Portugalii czy Norwegii. 
Trwa trzy miesiące, odbywa się za pomocą takich narzędzi jak 
Slack, Asana, Google Meet.

Zaczyna się pre-onboardingiem, który rusza z chwilą podpi-
sania umowy. Nowy pracownik zostaje dodany na kanał #pre-
boarding na Slacku. Kanał jest miejscem wymiany informacji 
i inspiracji, umawiania spotkań wdrożeniowych i integracji. Nową 
osobę wita onboarding guide, który odpowiada na pytania, dzieli 
się artykułami i materiałami o firmie. Nowy pracownik, zwany 
Onboldersem, zostaje szczegółowo poinformowany o przebiegu 
pierwszego dnia pracy, kiedy bierze udział w trzech spotkaniach 
online: powitalnej kawce, następnie wdrożeniu do onboardingu 

ze swoim onboarding guidem, z którym spotyka się ponownie na 
podsumowaniu dnia. Poza tym Onbolders samodzienie decydu-
je, które elementy onboardingu realizuje w danym momencie, 
a przebieg procesu jest mierzony dzięki ankiecie gotowości i zako-
chania wypełnianej przez Onboldersa co dwa tygodnie.

W proces onboardingu pracownika zaangażowanych jest kilka 
osób, to onboarding guide, onboarding architect, który projektuje 
i modyfikuje proces onboardingu w oparciu o dane, a także osoby 
szkolące, czyli członkowie zespołu, którzy prowadzą spotkania 
i warsztaty, oraz Buddy – osoba w tej roli dzieli się swoją wie-
dzą, znajomością organizacji, prowadzi regularne sprawdzanie 
przebiegu procesu i wspiera Onboldersa w czasie poznawania 
firmy. Onboarding w Boldare zawiera również elementy integra-
cyjne w postaci takich spotkań o kulturze, ścieżkach rozwoju czy 
komunikacji. 

Rocznie średnio procesem onboardingu objętych jest 67 osób. 
Po trzecim miesiącu Onboldersi deklarują gotowość do pracy na 
poziomie 9,2 i zakochanie na poziomie 9,6 (na skali do 10).

Grupa Bosch, globalny dostawca technologii i usług,  
ma w Polsce cztery spółki, które zatrudniają ponad 9500  
pracowników. Co miesiąc dołącza do nich około 40 nowych. 
Firma chce ich witać w wyjątkowy sposób, efektywnie  
wprowadzając w nowe środowisko pracy. 

Nagrodzony projekt objął kilkaset osób w warunkach pracy 
hybrydowej. Jego celem była maksymalizacja efektywności 
procesu onboardingu. Postanowiono go osiągnąć dzięki aplikacji 
Gamfi Onboarding. To narzędzie koordynujące działania  
prowadzone również w procesie analogowym — w formie 
szeregu rozproszonych czynności. Udostępnia ono także treści 
dla pracownika.

Osoba wybrana w procesie rekrutacyjnym zyskuje dostęp  
do Gamfi Onboarding 21 dni przed podjęciem pracy. Na etapie 
pre-onboardingu aplikacja prowadzi ją krok po kroku przez 
przez wdrożenie: wskazuje kolejne zadania do wykonania,  
edukuje w kluczowych tematach. Usprawnia też pracę  
kierownika do spraw rekrutacji. 

Co ciekawe, pracownicy Grupy Bosch za pośrednictwem 
aplikacji wdrażani są według różnych ścieżek: osobna jest  
dla nowych pracowników, osobna dla tych powracających  
(reonboarding), np. po urlopie wychowawczym, jeszcze inna  
dla programistów. 

Mail powitalny zawiera link aktywacyjny do platformy, pierw-
sze zadanie, podstawowe informacje o firmie i ankietę dotyczącą 
rekrutacji. Za pośrednictwem aplikacji Gamfi Onboarding pra-
cownicy m.in. wybierają powitalny zestaw prezentowy; pracują-
cy online otrzymują go w domu, a pracujący w biurze odbierają 
pierwszego dnia pracy. Ta przyjemna część procesu wdrażania 
zebrała serdeczne opinie zatrudnianych osób. 

Osiem dni przed startem przychodzi pierwszy puls check 
z pytaniem o samopoczucie pracownika w procesie wdrażania. 
Takie pytania o samopoczucie będą się pojawiać jeszcze cztery 
razy w pierwszych miesiącach pracy. Pozwala to zyskać wiedzę, 
która pomaga zoptymalizować proces onboardingu. 

W 21-dniowy proces pre-onboardingu zaangażowany jest 
także menedżer, któremu podlega pracownik. W aplikacji 
otrzymuje on informacje o pracowniku i pierwsze zadanie 
dotyczące zawnioskowania o potrzebny sprzęt i dostępy. Dwa 
tygodnie przed startem przydziela on pracownikowi buddiego, 
który informowany jest w aplikacji o swojej roli oraz zadaniach, 
aby pomóc nowej osobie jak najlepiej odnaleźć się w organizacji. 
Na tydzień przed startem pracy nowego pracownika menedżer 
dostaje listę kontrolną z kolejnymi zadaniami przypisanymi do 
etapu wdrożenia. Zajętych bieżącą pracą menedżerów aplikacja 
wspiera w zaplanowanym wdrożeniu pracownika.

Z aplikacji Gamfi Onboarding można korzystać na kompute-
rze i urządzeniach mobilnych, po polsku i angielsku. 

Innowacyjność rozwiązania przejawia się w wielu rozwiąza-
niach, takich jak podtrzymywanie kontaktu z nowym pracow-
nikiem przed podjęciem pracy, wyodrębnienie różnych ścieżek 
onboardingu, dostosowanie aplikacji do hybrydowego trybu 
pracy, badanie nastroju pracownika przed podjęciem pracy i po 
nim, automatyczne zaangażowanie opiekuna HR i menedżera. 

Aplikacja integruje działania różnych interesariuszy w jednym 
narzędziu, mieści materiały, które musiałyby zostać wysłane 
ręcznie w klasycznym procesie, udostępnia pracownikowi 
narzędzie prowadzące przez proces wdrożenia, co zapewnia mu 
poczucie bezpieczeństwa. Zdigitalizowany proces jest ujednoli-
cony, wolny od ryzyka ludzkich błędów i zaniedbań.

Onboarding w nowym modelu pracy 

Katarzyna Malec, 
onboarding guide, Boldare:  

Nasz zespół liczy obecnie 200 osób, które są 
rozproszone po całej Europie. Onboardujemy 
nowych pracowników wyłącznie zdalnie,  
co udaje się nam dzięki skupieniu, 
otwartości, odwadze i zaangażowaniu. 
Jako Boldare chcemy nie tylko budować 
innowacyjne, cyfrowe produkty,  
ale również staramy się inspirować innych.

Rafał Rudziński, 
prezes spółki Robert Bosch:  

Podczas onboardingu staramy się dobrze 
poznać nowych pracowników, poznać ich 
potrzeby i zainspirować do pracy z nami, tak 
by nasza współpraca trwała jak najdłużej

Nagroda główna

BOLDARE

Nagroda główna

ROBERT BOSCH

Strona www.FMglogow.pl, zawierająca informacje 
o powstającym w Głogowie centrum logistycznym
i ofercie pracy, była agregatorem ruchu z wszystkich
kanałów wykorzystanych w kampanii, umożliwia-
jąc śledzenie i optymalizację ruchu i konwersji.
Przygotowana została w dwóch językach – polskim
i ukraińskim.

Innowacyjnym elementem kampanii było zupeł-
nie nowe myślenie o kobietach w branży logistycz-
nej. Uczyniono je kluczowymi odbiorcami kampanii. 
Pokazano operatorki wózków widłowych, które 
opowiadały o swoich początkach i wyzwaniach z ja-
kimi się mierzą (stereotyp męskiej pracy związanej 
z wysiłkiem fizycznym). Emitowano je w mediach 
i kanałach social mediowych firmy. 

Przygotowano także kreacje adresowane wyłącz-
nie do kobiet i w ten sposób targetowano reklamy. 

Rezultat kampanii? Zatrudniono komplet pracow-
ników, a większość osób zatrudnionych w Głogowie 
to kobiety.

Dawid Strzyżak, 
menedżer rekrutacji i EB, 

Europa Centralna, FM Logistic:  
Obszar inkluzywności 
i różnorodności ma dla nas 
w organizacji bardzo istotne 
znaczenie. Dzięki przełamującej 
stereotypy kampanii rekrutacyjnej 
udało nam się uruchomić nową 
platformę logistyczną w Głogowie, 
gdzie zatrudniliśmy 150 osób, z czego 
ponad 65 proc. stanowiły kobiety.

Inkluzywna 
rekrutacja 
Wyróżnienie

FM Logistic
Rekrutacja 160 pracowników przez firmę logistyczną 
wchodzącą na konkurencyjny rynek, było poważ-
nym wyzwaniem. Do kampanii przystąpiono pod sil-
ną presją biznesu i terminu startu przedsiębiorstwa. 
Grupą docelową byli operatorzy wózków widłowych 
i pracownicy magazynowi czyli osoby żyjące w spo-
łecznościach lokalnych, niezbyt wierzące reklamom, 
raczej ufające opinii znajomych. To target, któremu 
szczególnie zależy na stabilności zatrudnienia.

Kampanię oparto na EVP firmy, dobrze przemy-
ślanej strategii i ambasadorach czyli pracownikach 
z innych lokalizacji. Postawiono na emocje (z realny-
mi pracownikami można się utożsamiać) i wiarygod-
ność (o ofercie mówili pracownicy, czyli ci, którzy 
sami z niej korzystają). Hasło kampanii „Tak pracują 
#Zawodowcy”.

Komunikat o ofercie pracy trafił do mediów 
lokalnych i branżowych, publikowano wywiady 
z ambasadorami kampanii. Wykorzystano także sieci 
reklamowe Google, Facebooka i OLX. Reklamę ze-
wnętrzną umieszczono na billboardach w Głogowie 
i w bankomatach. Nie dało się uniknąć kontaktu 
z informacją. 
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Firma A4BEE zajmuje się doradztwem, inżynierią oprogramo-
wania oraz projektowaniem i produkcją inteligentnych urzą-
dzeń dla sektorów biotechnologii, farmacji i produkcji. Działa 
od 2018 r., zatrudnia 130 osób, a tempo wzrostu w ostatnich 
3 latach wynosi 100 proc. rok do roku. 

Strategia wspierania rozwoju wszystkich pracowników 
firmy opiera się na czterech filarach: elastyczne podejście do 
zdobywania nowej wiedzy i nowych umiejętności; promowa-
nie uczenia się przez doświadczenie; Skills Self-Assessment 
zamiast oceny rocznej; oraz demokratyzacja uczenia się 
i nauczania. Jej celem jest stworzenie elastycznego procesu 
rozwoju pracowników – zdobywanie nowych umiejętności 
praktycznych, oddanie odpowiedzialności za własny rozwój 
pracownikowi, zwiększenie godzin poświęconych na naukę 
i zakresu dzielenia się umiejętnościami. 

Procesowi rozwojowemu pracownika w A4BEE służą dwa 
narzędzia indywidualne: self skills assessment (ocena umiejęt-
ności własnych w 10 dziedzinach od komunikacji, organizacji, 
przez zarządzanie, przywództwo, finanse, projektowanie, po 
szerokie spektrum kompetencji dziedzinowych, technicznych) 
oraz Development Plan, czyli narzędzie pozwalające zdefinio-
wać cele oraz aktywności prowadzące do ich realizacji.

Do dyspozycji są też działania i narzędzia rozwojowe w ra-
mach całej firmy, które wspierają zdobywanie nowych umie-
jętności przez doświadczenie, czyli doroczny #hack4bee (czyli 
Hackathon) oraz #tech_hive Academy i aplikacja BeePloma.

 Hackathon rozpoczyna się od zgłaszania propozycji 
projektów. Pracownicy wybierają jeden z nich i w czasie dwu-
dniowej sesji pracują nad jego rozwiązaniem. Po tym następu-
je czas budowania MVP. 

 #hack4bee to oryginalne, innowacyjne rozwiązanie 
polegające na tym, że pracownicy sami decydują, czego chcą 
się nauczyć, jakich technologii użyć, jakie problemy rozwiązać 
przez wspólne doświadczenie i praktykę. W ramach hackato-
nu powstały m.in. nowa strona www.a4bee.com, inteligentne 
liczniki prądu, system do rozliczania delegacji czy aplikacja 
BeePloma. 

#tech_hive Academy działa cały rok. Najpierw następuje 
wybór szkolenia lub warsztatu, zgodnie z życzeniem pracow-
ników, którzy chcą wziąć w nim udział. Po zebraniu chęt-
nych szkolenie jest przygotowywane i przeprowadzane, a na 
zakończenie uczestnicy otrzymują dyplomy wygenerowane 
i przechowywane w aplikacji BeePloma.

Akademia działa na zasadzie dzielenia się wiedzą, stąd 
zakres szkoleń określony jest przez ocenę własnych umiejętno-
ści i chęć podzielenia się nimi. W ciągu dwóch lat pracownicy 
przeprowadzili dziesiątki szkoleń, m.in.: warsztat druku 3D, 
Design Thinking, Microservices Patterns. 

Jak sprawdza się strategia? W latach 2021 i 2022 wszyscy 
pracownicy przeprowadzili self skills assessment i zdefiniowali 
swój plan rozwoju. W hackathonie w 2021 r. wzięło udział 
87 proc. Pracowników. Średnio w jednym szkoleniu brało 
udział 18 osób. Na życzenie pracowników połowę szkoleń prze-
prowadzono więcej niż raz. 96 proc. pracowników przeznacza 
8 godzin na naukę w miesiącu.

Nagroda główna

A4BEE

Wsparcie rozwoju pracowników – nowe 
kompetencje w nowej rzeczywistości 

Magdalena Walczak,  
head of people & culture A4BEE:  

Stawiamy na samoświadomość. Każdy 
z naszych pracowników ma możliwość 
oceny własnych umiejętności i aspiracji 
na kolejne pięć lat. Stawia przed sobą cele 
rozwojowe, a my staramy się pomóc mu je 
osiągnąć. Nasi menedżerowie są otwarci na 
feedback. Każdy pracownik może podzielić 
się z przełożonym swoimi przemyśleniami, 
by wspólnie znaleźć satysfakcjonującą 
ścieżkę rozwoju dalszej kariery.

Tribe47 to agencja wyspecjalizowana we wprowadzaniu na 
rynek i wspieraniu wzrostu firm z sektora ecommerce. 

Digital marketing jest jedną z najbardziej dynamicznie 
rozwijających się dziedzin, co oznacza, że specjaliści z tego ob-
szaru muszą cały czas się uczyć, zdecydowano się na stworze-
nie kompleksowego systemu wspierającego rozwój i edukację 
w ramach pracy w firmie. 

Wyodrębniono pięć obszarów wsparcia rozwoju pracowni-
ka: talent development, zaawansowany feedback, skill matrix, 
usprawniony proces rekrutacji oraz platform academy47.

Dział talent development poświęcono rozwojowi pracowni-
ków, nazywanych w firmie talentami. Założenia działu obejmują 
kursy, szkolenia, konferencje i warsztaty, ośmiogodzinny mie-
sięczny czas dedykowany nauce i realizacji planu rozwojowego, 
wewnętrzne sesje learningowe i kwartalne podsumowania 
wyników w formie grywalizacji. Zespół talentów pracuje w gru-
pach zwanych gildiami, a związanych z wykonywaną pracą,. 

Zaawansowany feedback to procesy, które pozwalają talen-
tom systematycznie otrzymywać i wysyłać feedback do innych 
osób w zespole.

Skills matrix to test samooceny, odnoszący się do przygoto-
wanego w firmie spisu wiedzy i umiejętności potrzebnych do 
realizacji usług świadczonych przez Tribe47.  Każdy pracownik 
przechodzi przez test samooceny, w którym wskazuje, na 
jakim poziomie pozyskał określoną umiejętność. Dzięki czemu 
wiadomo, w jakich obszarach potrzebuje wsparcia.

Usprawniony proces rekrutacji zasadza się na powołaniu 
spółki córki Talent47, zajmującej się rekrutacją. Specjaliści 
Tribe47 są aktywnie włączani w proces rekrutacji nie tylko do 

poszukiwania pracowników wewnątrz organizacji, ale także 
dla zewnętrznych klientów. 

Academy 47 jest platformą edukacyjna, oferującą kursy 
marketingowe i biznesowe.

Na czym polega innowacyjność tych rozwiązań? Po pierw-
sze firma ma własną platformę learningową, do której dostęp 
mają wszyscy, a kursy tworzą pracownicy i adresują je do 
odbiorców wewnętrznych i studentów zewnętrznych. Jeśli zaś 
chodzi o talent development – innowacją jest indywidualny 
profil specjalisty T-Shaped. Do profilu pracownika dopasowa-
ny zostaje personalizowany talent developement plan, który 
jest na bieżąco analizowany i aktualizowany. Narzędziem 
nauki jest grywalizacja.

Martyna Łapaj,  
head of HR and talent 

development Tribe47:  
Obecnie wszyscy nasi specjaliści  
od marketingu są w naszym systemie 
edukacji od pierwszego dnia pracy. 
Sprawiło to, że w ciągu roku jesteśmy 
w stanie ze specjalisty od reklam zrobić 
digital marketera, który rozumie nasz 
biznes holistycznie.

Bank BNP Paribas powstał w wyniku kolejnych fuzji, 
tworząc coraz większą zbiorowość pracowników 
z różną historią i kulturą pracy. Projekt nowej  
kultury organizacyjnej miał temu zaradzić,  
budując społeczność deklarującą wspólne 
wartości i kulturę na nich opartą. Wartości zostały 
sformułowane przez pracowników: transparentność, 
odwaga, empowerment, prostota, współpraca. 
Każda z nich daje pracownikom sprawczość, której 
werbalizacją jest słowo „Mogę”. W kampanii stało 
się ono wiralem żyjącym własnym życiem, kluczem 
rozlicznych haseł. Słowo o silnym, pozytywnym 
zabarwieniu. 
Kampanię rozpoczęła animacja i powstanie muralu, 
ilustrującego wartości i towarzyszące im emocje, 
w siedzibie głównej banku. Zorganizowano  
spotkania informacyjne dotyczące nowej kultury 
organizacyjnej, debatę o wartościach w życiu i pracy. 
W komunikacji wewnętrznej pojawiły się rozmowy 
z członkami zarządu i wypowiedzi pracowników  
jak rozumieją wartości i postawy, które 
z nich wynikają, relacje z licznych eventów 
„wartościowych”, dedykowane aplikacje, podcasty. 
Użyto też tradycyjnych środków komunikacji,  
jak plakaty, wlepki, itp. W Dniu Docenienia 
można było wysłać współpracownikom tzw. kartki 
docenienia w duchu wartości.
Efekty kampanii zmierzono w cyklicznym badaniu 
Pulse Check. Blisko 90 proc. pracowników 
zadeklarowało, że zna i rozumie wartości kultury 
organizacyjnej. W trakcie Dnia Doceniania pracownicy 
wysłali blisko 9,5 tysiąca kartek z aplikacji.

Strategiczny 
projekt  
budujący 
zaangażowanie, 
lojalność 
i poczucie 
przynależności 
Wyróżnienie

BNP PARIBAS BANK POLSKA

Julia Węglicka,  
BNP Paribas Bank Polska:  

Kiedy wartości są dla ciebie jasne,  
to podejmowanie decyzji staje się 
łatwiejsze – taka maksyma nam 
przyświecała, gdy dwa lata temu 
chcieliśmy trafić do serc i umysłów 
naszych pracowników z nowymi 
wartościami firmy. Komunikowaliśmy 
się w sposób transparentny, z otwartą 
głową na nietypowe sposoby 
przekazywania idei.

Wyróżnienie

TRIBE47
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Wsparcie rozwoju pracowników – nowe 
kompetencje w nowej rzeczywistości 

Strategia  
Diversity & Inclusion 

Bartosz 
Fijałkowski,  

brand manager,  
Red Sky:  
Wyszliśmy z założenia, 
że kandydat jest  
naszym klientem.  
To osoba, która  
ma mało czasu,  
jest rozchwytywana 
przez rekruterów,  
posiada duże 
oczekiwania.  
Aby poprawić jego 
doświadczenie podczas 
procesu rekrutacyjnego, 
zaimplementowaliśmy 
technologię wideo 
na naszej stronie 
internetowej, 
co przyniosło 
niesamowite efekty.

Nagroda główna

TOYOTA MOTOR 
MANUFACTURING POLAND

Jak wskazują badania, nawet 40 proc. kandydatów 
wycofuje się z procesu rekrutacji po wizycie na stronie 
karierowej potencjalnego pracodawcy i zapoznaniu 
się z zamieszczonym tam ogłoszeniem. Nierzadko 
jest to pierwszy kontakt kandydata z firmą i niejedno-
krotnie ostatni. Tymczasem firma Red Sky wpadła na 
pomysł, by do rekrutacji wykorzystać narzędzie, które 
nie dość, że zatrzyma kandydata na stronie, to jeszcze 
wciągnie go w dialog z marką, pobudzi ciekawość. 

Ale od początku. Wiedząc, że kandydat poświęci 
informacjom w zakładce karierowej minutę, może 
dwie, że nie będzie czytał dłuższych treści, bo woli się 
posługiwać formułą TikToka czy Instagramu, pomy-
ślano w Red Sky, by wyróżnić się na tle podobnych 
stron WWW i niezbyt ciekawie podanych ogłoszeń. 
Podkreślić wartość marki, atrakcyjność jej właściciela 
jako pracodawcy, pokazać, jak ciekawe wyzwania 
czekają na kandydata, zaprezentować ludzi, z którymi 
zetknie się on w procesie rekrutacji i zespół, do jakie-
go trafi. Biorąc pod uwagę, jakich ludzi poszukuje do 
pracy Red Sky – technologicznych geeków zoriento-
wanych na kulturę pracy w środowisku startupowym, 
wrażliwych na smaczki technologiczne, a jednocze-
śnie – jak mówią eksperci z firmy – „wyczulonych na 
generyczne metody rekruterów”, trzeba było wymy-
ślić coś prawdziwie nowatorskiego i nietuzinkowego. 

W takim właśnie kontekście powstała pierwsza 
w Polsce rekrutacja z użyciem widżetu wideo. To 
rozwiązanie umożliwia użytkownikowi interaktyw-
ną wideorozmowę z nadawcą, obejrzenie filmików 
i wybranie kolejnej ścieżki dialogu, by dowiedzieć się 
więcej. 

Interaktywny widżet nie jest już nowinką, znalazł 
swoje miejsce w przestrzeni handlowej, e-commerce 
i SaaS, ale w rekrutacji pojawił się po raz pierwszy.

Rozwiązanie wdrożono na stronie careers.red-sky.
com oraz w ogłoszeniach dedykowanych rekrutacjom 
na potrzeby zespołu MVP. 

Kluczowe wskaźniki potwierdziły efektywność 
implementacji widżetu i realizację założonego celu. 
Realny efekt? O 100 proc. zwiększył się czas spędzany 
przez wchodzących na stronę karierową. To z kolei 
dało ponad 80 godzin oszczędności czasu pracy 
rekruterów. 

Jak to działa? Wtyczka wideo wyświetla się kan-
dydatowi wchodzącemu na stronę karierową Red 
Sky albo w ogłoszenie dedykowane zespołowi MVP. 
Po kliknięciu wyświetla się ekran, a na nim nagranie 
rekrutera. Dalej kandydat może wybrać jedną z trzech 
ścieżek dialogu. Potem znów może wybrać jedną 
z trzech ścieżek i kontynuować dialog, oglądać zdję-
cia, zadawać pytania… Rekruter nie jest już genery-
kiem, lecz poznanym źródłem informacji.

Natomiast informacje zwrotne, jakie dostaje firma, 
są bezcenne. Znając wybory kandydata, śledząc 
ścieżki, którymi podąża, wiedząc, o co pyta, można 
rozwijać rozmowę w różnych kierunkach i budować 
coraz efektywniejsze narzędzie.

Jak przekonują w Red Sky, zastosowane narzędzie 
nie tylko wpisało się płynnie w usprawnienie procesu 
rekrutacji, ale też dowodzi, że firma znana na rynku 
z działalności Venture Building ma potrzebę innowa-
cyjności również w obszarze styku z marką i wykorzy-
stuje możliwości jej zaspokajania.

Nowoczesne technologie  
w zarządzaniu ludźmi 
Nagroda główna

RED SKY

Gdy w latach 2018-2022 Toyota Motor Manufacturing 
Poland uruchomiła produkcję silników i przekładni 
nowej generacji, zatrudnienie w zakładach firmy 
wzrosło z 1900 do 3300 osób.

W zasięgu działań rekrutacyjnych znalazły się 
wszystkie grupy docelowe. Każda z grup sygnalizuje 
inne potrzeby związane z pracą – młodzi liczą na 
rozwój, naukę, atrakcyjność pracy i komunikacji, doj-
rzali: na stabilność zatrudnienia czy ergonomię pracy, 
kobiety stawiają na rozwój, ergonomię pracy i przeła-
mywanie stereotypów, a obcokrajowcy – na integrację, 
redukcję bariery językowej, rozwój, stabilność. Dla 
osób z niepełnosprawnościami istotne jest z kolei 
stworzenie warunków pracy bez barier fizycznych 
i społecznych.

Różnorodność nie jest zjawiskiem nowym w TMMP, 
dlatego związana z nią strategia jest tak ważnym ele-
mentem szeroko zakrojonych działań w firmie.

– Różnorodność i inkluzywność w TMMP to znacz-
nie więcej niż polityka i procedury. Od 20 lat tworzy-
my społeczność, w której spotykają się różne punkty 
widzenia i różne doświadczenia, tworząc wyjątkowe 
i inspirujące miejsce pracy – podkreślił Dariusz 
Mikołajczyk, prezes TMMP.

Przygotowując rekrutację, należało zebrać pomysły, 
dopasować działania, kanały i sposób komunikacji 
oraz narzędzia, a następnie skierować odpowiedni 
przekaz do właściwej grupy, eksponując te aspekty 
pracy w TMMP, które są dla niej ważne. Pojawiły się 
takie projekty jak „Any process, any member” (każde 
miejsce pracy dla każdej osoby), w ramach którego 
wprowadzono usprawnienia na stanowiskach, np. po-
chylne opakowania czy obrotowe platformy eliminują-
ce konieczność dźwigania, sięgania wysoko itp., dzięki 
którym może tam pracować dowolny pracownik, bez 
względu na wiek, płeć, czy cechy fizyczne.

Dużą wartością strategii były kampanie wizerun-
kowe angażujące kobiety zatrudnione w TMMP, 
przełamujące stereotypy związane z pracą w fabryce, 
wsparte filmem promującym zaangażowanie pań 
w pełnienie funkcji technicznych i liderskich.

Inny przykład: dla kandydatów z Ukrainy przygo-
towano kampanię rekrutacyjną i organizację zatrud-
nienia na takich samych zasadach jak dla kandydatów 
z Polski. W TMMP szczególną wagę przykładano do 
wyboru rekrutera gwarantującego etyczny proces 
rekrutacji w Ukrainie (brak opłat dla kandydatów), 
w ramach kampanii „Nie płacę za pracę”. Rozmowy 
adaptacyjne prowadzono w języku ukraińskim, prze-
tłumaczono też materiały komunikacyjne i instrukcje. 

W komunikacji do kandydatów z niepełnosprawno-
ściami informowano m.in. o redukcji barier na terenie 
firmy, dostosowaniu stanowisk pracy czy zapewnieniu 
dedykowanych miejsc parkingowych.

Równolegle w TMMP przebiegała kampania dla pra-
cowników, wyjaśniająca cele strategii DE&I. Działania 
informacyjne i budowanie świadomości wspierały 
ulotki, plakaty, publikacje w gazecie firmowej oraz 
film na ten temat. 

Wysiłek włożony w projekty przyniósł realizację ce-
lów, m.in. niwelację luki pokoleniowej – średnia wieku 
w zakładach w Jelczu w 2022 r. to 37 lat. Zatrudnienie 
kobiet wzrosło z 17 do 34 proc. ( Jelcz) i z 24 do 
31 proc. (Wałbrzych). Frekwencja kobiet na stanowi-
skach liderskich wzrosła z 3 do 52 proc.! Zatrudnienie 
pracowników z Ukrainy, na różnych stanowiskach, 
w tym inżynieryjnych, w 2022 r. wyniosło 246 osób 
w obu zakładach łącznie. 

Katarzyna 
Jurkowska, 

senior specialist, 
people  
& culture team,  
Toyota Motor 
Manufacturing 
Poland:  
Ta nagroda jest takim 
zwieńczeniem kilku 
ostatnich lat pracy.  
Udało nam się  
stworzyć środowisko, 
w którym nasi 
pracownicy czują się 
dobrze, mogą się  
rozwijać i w pełni 
realizować  
swój potencjał, 
niezależnie od wieku, 
płci, orientacji  
seksualnej 
czy narodowości.



Pozwól wybrać home office, 
pozwól zostać w biurze
To już pewne – 7 kwietnia wejdą w życie przepisy, które do Kodeksu pracy wprowadzą 
na stałe pracę zdalną. Przedsiębiorcy mają bardzo mało czasu na przygotowanie
stosownych regulaminów lub porozumień z pracownikami. Warto przy tym
wykorzystać szansę na budowę lub wzmocnienie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy 
Wykwalifikowanych, doświadczonych pra-
cowników coraz trudniej zdobyć, oferując 
popularne benefity, takie jak karnet na si-
łownię czy opieka medyczna, gdyż stały się 
standardem. Rekruterom nie pomaga to, 
że przedstawiciele młodszych pokoleń bar-
dziej niż braku zatrudnienia boją się pracy, 
która nie pozostawi im przestrzeni na roz-
wijanie zainteresowań, życie rodzinne czy 
towarzyskie. Tacy pracownicy nie zagrzeją 
długo miejsca w organizacji, w której nad-
rzędne znaczenie mają wyniki finansowe, 
a szefostwo oczekuje ciągłej gotowości do 
pracy w nadgodzinach. 

Jednocześnie wiadomo, że telepraca pod-
czas pandemii rozbudziła apetyt pracowni-
ków na tę formę wykonywania obowiązków 
służbowych, a pracodawcom pokazała, że 
nie musi to oznaczać kompletnego chaosu 
i spadku efektywności. 

Dlaczego by więc z tego rezygnować, 
gdy już minie stan zagrożenia epidemią 
COVID-19? Dlaczego nie pokazać się kan-
dydatom do pracy jako organizacja, która 
dopuszcza możliwość pracy zdalnej na sta-
łe lub hybrydowo, jeśli pracownikowi na 
tym zależy, a charakter obowiązków na to 
pozwala? Zwłaszcza że koszty pracy spoza 
biura wcale nie będą dla pracodawców wy-
górowane.

Nie tylko plusy
Wdrażając w firmie nowe zasady w sprawie 
pracy zdalnej, warto pamiętać o tym, że 
ma ona jasne i ciemne strony. Osoby, dla 
których wystarczającym biurem jest laptop 
i dobre połączenie z internetem, do zalet 
pracy zdalnej zaliczają: 

   możliwość pracy niemal w każdym miej-
scu i o każdej porze,

   łatwiejsze godzenie obowiązków służbo-
wych z rodzinnymi, 

   więcej czasu na rozwijanie pasji,
   oszczędność czasu i pieniędzy przez brak 
dojazdów do biura, 

   brak konieczności przeprowadzki za pra-
cą, np. ze wsi do miasta, 

   większy dostęp do pracy dla osób z nie-
pełnosprawnościami.
Dodajmy do tego, że wielu pracowników 

uważa, iż pracując zdalnie lub hybrydowo, 
są bardziej efektywni, bo łatwiej im się 
skupić na wykonywaniu obowiązków bez 
rozpraszaczy typu pogaduszki z kolegami 
czy hałas. 

Ale nawet zdeklarowani zwolennicy pra-
cy zdalnej widzą związane z nią zagrożenia: 
izolację, rozluźnienie relacji społecznych, 
mieszanie się sfer życia, częste przekracza-
nie norm czasu pracy, bycie online przez 
większą część doby i ryzyko uzależnienia od 
komputera i smartfona.

Wielu specjalistów podkreśla, że home 
office jest lepszym rozwiązaniem dla intro-
wertyków i osób, które mają problem ze 
skupieniem biurze typu open space. Osoby 
lubiące kontakt z innymi ludźmi będą lepiej 
czuć się w otoczeniu współpracowników. 

Na życzenie lub na polecenie
Dla przedsiębiorców, którzy chcą umożli-
wić załodze pracę spoza biura, istotna jest 
informacja, że nowelizacja Kodeksu pracy 
wprowadzająca pracę zdalną (Dz.U. z 6 lu-
tego 2023 r., poz. 240) daje tylko pewne 
ramy dla bardziej szczegółowych uregulo-
wań, które pracodawcy powinni określić 
w regulaminach i porozumieniach z pra-
cownikami. Mają na to niecałe dwa miesią-
ce, ale... W firmach, w których pracownicy 
dotychczas pracowali poza biurem na mocy 
kodeksowych przepisów o telepracy, będą 
mogli robić to nadal jeszcze przez sześć mie-
sięcy po wejściu w życie nowych regulacji.

Z nowych przepisów wynika, że pracę 
zdalną będzie można określić już w umo-
wie o pracę. Później praca zdalna będzie 
możliwa na polecenie pracodawcy albo 
na wniosek pracownika. W pierwszym 
przypadku — wyłącznie na czas określony 
i w wyjątkowych sytuacjach: w czasie stanu 
nadzwyczajnego, zagrożenia epidemicz-
nego albo epidemii, a także wówczas, gdy 
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy w zakładzie pracy nie jest 
możliwe z powodu działania siły wyższej. 

W drugim przypadku to pracownik bę-
dzie musiał wystąpić z wnioskiem o zezwo-
lenie na pracę zdalną. Pracodawca musi 
uwzględnić wniosek tylko w razie spełnie-
nia łącznie tych warunków: 

   organizacja pracy lub rodzaj obowiązków 
pozwalają na wykonywanie zadań z domu

   wniosek złoży pracownica w ciąży, osoba 
wychowująca dziecko do 4. roku życia 
albo opiekująca się innym członkiem 
najbliższej rodziny lub inną osobą po-
zostającą we wspólnym gospodarstwie 
domowym, które posiadają orzeczenie 
o niepełnosprawności albo orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 HOMEOFFICE 
JAKO ATUT: 
Elastyczne podejście 
firmy do pracy 
zdalnej sprawi, że 
usatysfakcjonowany 
pracownik nie tylko 
będzie bardziej 
efektywny, ale także 
odwdzięczy się 
większą lojalnością 
i przywiązaniem 
do pracodawcy.
[FOT. ADOBESTOCK]

W większości przypadków zgoda na 
home office będzie zależała od dobrej woli 
szefa. Gdy takiej woli zabraknie, pracowni-
kom pozostanie skorzystanie z możliwości 
pracy zdalnej okazjonalnej. Do wykorzy-
stania jest pula 24 dni w roku. Pracodawca 
może się na to chętniej zgodzić, ponieważ 
będzie miał znacznie mniej obowiązków, 
np. nie będzie musiał zapewniać materia-
łów ani narzędzi na swój koszt.

Co się należy zdalnemu
To ten element nowych przepisów, który 
pracodawcom może wydawać się najbar-
dziej bolesny, bo wiąże się z kosztami. 

Pracownikowi stale wykonującemu pracę 
zdalną pracodawca musi zapewnić niezbęd-
ne materiały i narzędzia pracy, np. kompu-
ter, telefon, a niekiedy skaner czy faks. Musi 
też zapewnić instalację, serwis i konserwację 
narzędzi pracy lub pokryć niezbędne kosz-
ty z tym związane. Pracodawcę obciążają 
też koszty energii elektrycznej i usług tele-
komunikacyjnych oraz wszelkich innych 
usług niezbędnych do wykonywania pracy 
zdalnej. Oprócz tego pracodawca ma za-
pewnić pracownikowi zdalnemu szkolenia 
i pomoc techniczną niezbędne do wykony-
wania pracy.

Szef może jednak uzgodnić z pracow-
nikiem, że będzie on w domu korzystać 
z prywatnego sprzętu, a w zamian otrzyma 
ekwiwalent pieniężny. Z kolei koszty energii 
czy internetu można rozliczyć ryczałtem, 
którego wysokość powinna odpowiadać 
przewidywanym kosztom ponoszonym 
przez pracownika w związku z wykonywa-
niem pracy zdalnej. 

Z szacunków firmy doradczej Grant 
Thornton wynika, że w przypadku rachun-
ków za prąd pracodawcy powinni dokładać 
pracownikom około 50 zł miesięcznie, i to 

tylko wówczas, gdy rzeczywiście zdalnie 
pracowali, a nie chorowali czy przebywali 
na urlopie.

 
Co trzeba ustalić z załogą 
Zasady wykonywania pracy zdalnej okre-
ślać ma porozumienie zawarte ze związka-
mi zawodowymi lub przedstawicielami za-
łogi. Chyba że do porozumienia nie dojdzie, 
wtedy pracodawca sam wyda regulamin 
pracy zdalnej. Jeśli natomiast w zakładzie 
pracy nie będzie ani porozumienia, ani 
regulaminu, pracodawca określa zasady 
wykonywania pracy zdalnej albo w pole-
ceniu wykonywania pracy zdalnej, albo 
w porozumieniu zawartym indywidualnie 
z pracownikiem. 

Nowelizacja Kodeksu pracy wskazuje, co 
muszą określać takie dokumenty. Oprócz 
zasad pokrywania przez pracodawcę kosz-
tów pracy zdalnej czy ustalania ekwiwalen-
tu pieniężnego lub ryczałtu regulamin powi-
nien określać m.in. zasady porozumiewania 
się pracodawcy i pracownika wykonującego 
pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania 
obecności na stanowisku pracy, zasady kon-
troli wykonywania pracy przez pracownika 
wykonującego pracę zdalną, zasady kontroli 
w zakresie bhp, zasady kontroli przestrze-
gania wymogów w zakresie bezpieczeństwa 
i ochrony informacji, w tym RODO, a także 
zasady instalacji, aktualizacji oprogramowa-
nia i serwisu powierzonych pracownikowi 
narzędzi pracy.

Zawsze można dać więcej
Prawnicy zalecają, by w regulaminie lub 
porozumieniu dotyczącym pracy zdalnej 
określić także kwestie, których kodeks 
uwzględniać nie nakazuje, ale które mogą 
być przyczyną nieporozumień. Chodzi m.in. 
o rejestrację czasu pracy, zasady świad-
czenia pracy zdalnej z zagranicy, zasady 
wzywania pracowników do stawiennictwa 
w siedzibie pracodawcy, a nawet o bardziej 
prozaiczne kwestie, np. czy podczas zdal-
nych zebrań lub szkoleń pracownik ma mieć 
włączoną kamerkę w laptopie.

W kontekście employer brandingu warto 
pamiętać o tym, że w przypadku rozbieżno-
ści pomiędzy treścią Kodeksu pracy a re-
gulaminem pracy zdalnej obowiązującym 
u danego pracodawcy wiążące będą prze-
pisy regulaminu, jeśli są dla pracowników 
korzystniejsze. Nie ma więc przeszkód, by 
pracodawca w regulacjach zakładowych 
wprowadził korzystniejsze dla zatrudnio-
nych zasady pracy zdalnej. Może np. pod-
wyższyć wiek dziecka pod opieką albo roz-
szerzyć grono osób, którym praca zdalna 
należy się na wniosek (np. w razie długo-
trwałej choroby małżonka lub rodzica). 

Regulamin lub porozumienie są tak-
że doskonałym miejscem do określenia 
ewentualnych benefitów dla pracowników 
wykonujących pracę zdalnie, np. zdrowy 
catering, webinary z dietetykami czy kon-
sultacje online z psychologiem. 
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