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Poprzez prowadzony przez 
nas proces certyfikacyjny 
oraz przekazywaną infor-
mację zwrotną upewnia-
my się, że firmy oferują naj-
lepsze warunki pracy oraz 
stale poprawiają standardy 
i ulepszają swoje środowi-
sko pracy. Jako Top Employ-
ers Institute jesteśmy part-
nerem dla innych organiza-
cji, razem podwyższamy oraz 
tworzymy przyjazne i bogate 
w możliwości rozwoju środo-
wisko, stawiając pracownika 
w centrum uwagi. Wierzy-
my, że to pracownicy tworzą 
organizację, a kiedy są wspo-

magani przez doskonałe stra-
tegie i praktyki HR, mogą się 
nieustannie rozwijać, zaś 
organizacja ma szansę opie-
rać swój rozwój na między-
narodowych standardach. 
Wyróżnienie w naszym pro-
gramie pomaga firmom pod-
nieść swój status doskonałe-
go pracodawcy z wyboru.
– Ostatni rok, tak jak 
i poprzedni oraz związa-
na z nim pandemia miały 
ogromny wpływ na organi-
zacje na całym świecie. Top 
Employers nadal udowadnia-
ją, że priorytetem jest utrzy-
manie doskonałych praktyk 

w miejscu pracy. Nadal sta-
wiają czoło wyzwaniom zmie-
niającego się świata, pracując 
niestrudzenie, aby mieć pozy-
tywny wpływ na życie swoich 
pracowników. Cieszymy się, 
że możemy wyróżnić i świę-
tować razem z organizacja-
mi, które w tym roku otrzy-
mały certyfikat Top Employ-
ers – mówi David Plink, CEO 
Top Employers Institute. 
Z dużą przyjemnością dzie-
lę się z Państwem przeglą-
dem i interesującymi wyni-
kami badań z programu cer-
tyfikacji Top Employers 2022 
w Polsce:

• w 13. edycji programu 
w Polsce certyfikat Top 
Employer Polska 2022 zdo-
były 73 organizacje,

• średni wynik uzyskany 
w badaniu to 87,17 proc.,

• 2 organizacje biorą udział 
w badaniu od początku jego 
istnienia w Polsce,

• 16 organizacji w tym roku 
uczestniczyło w badaniu po 
raz pierwszy,

• 27 kolejnych uczestniczy 
w procesie certyfikacji od 
minimum 5 lat,

• 41 organizacji spośród cer-
tyfikowanych 73 uzyska-
ło prawo do posługiwa-
nia się nie tylko certyfika-
tem Top Employer Polska, 
lecz również Top Employ-
er Europe. To europejskie 
wyróżnienie jest przyzna-
wane organizacjom certy-
fikowanym w co najmniej 
pięciu krajach europej-
skich w tym samym okre-
sie badawczym. Te mię-

dzynarodowe organizacje 
udowodniły, że są w stanie 
konsekwentnie zaofero-
wać swoim pracownikom 
zharmonizowane doświad-
czenie i propozycje rozwo-
jowe,

• 86 proc. certyfikowanych 
organizacji w Polsce to 
międzynarodowe korpo-
racje, pozostałe 14 proc. to 
firmy krajowe,

• najliczniej reprezentowa-
ne branże w tegorocznym 
badaniu to: produkcja, 
usługi finansowe i farma-
cja.

Być może najważniejszą i naj-
bardziej znaczącą informacją 
jest to, że tegoroczna grupa 
Top Employers pozytyw-
nie wpływa na życie prawie 
300 tys. pracowników w Pol-
sce, ponad 5 mln w Euro-
pie i ponad 8 mln na świecie, 
a wszystko dzięki oferowa-
nym najwyższej klasy warun-
kom pracy, które z roku na 

rok są rozwijane i doskona-
lone.  
Dokonując oceny ostatnich 
pięciu lat, najlepsi pracodaw-
cy wskazali, że: wzrost przy-
chodów jest stabilny dla 8,22 
proc. z nich, nieznacznie wyż-
szy dla 31,51 proc. i znacznie 
wyższy dla 41,1 proc.; z kolei 
udział w rynku jest stabilny  

Od ponad 30 lat Top Employers Institute przyznaje certyfikat wiodącym 
pracodawcom na całym świecie w oparciu o wysoką jakość strategii 
HR, sposób zarządzania zasobami ludzkimi, jak również benchmarking 
i rozwój praktyk HR. W tym roku ponad 1800 organizacji w 123 krajach 
zostało wyróżnionych znakiem certyfikacji Top Employer. W Polsce 
odbyła się 13. edycja programu.

Dorota Łubek, Regional Manager 
Poland & Eastern Europe
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Nowa wizja świata pracy

Z badania Top Employers 2022 
wynika, że trzy najważniejsze 
priorytety HR w Polsce to: wspie-
ranie zmian organizacyjnych 
i kulturowych, rozwijanie umie-
jętności przywódczych i zaanga-
żowanie pracowników. Patrząc 
globalnie, pierwszy priorytet 
pozostaje na tym samym miejscu, 
na drugim światowe organizacje 
stawiają strategię HR, a na trze-
cim rozwój przywództwa. W Pol-
sce z roku na rok rośnie znaczenie 
rozwoju kompetencji przywód-
czych. W czasach kryzysu silne 
przywództwo jest jednym z klu-
czowych elementów ochrony biz-
nesu, który bezpośrednio prze-
kłada się zarówno na budowanie 
zaangażowania pracowników, jak 
i na kulturę organizacyjną. 

Angażuj i pytaj
Oprócz corocznego badania zaan-
gażowania, które w Polsce prze-
prowadza 79 proc. firm, coraz 
częściej pracodawcy pytają pra-
cowników o zdanie podczas krót-
kich badań pulsowych. Aż 57 
proc. polskich firm robi to kilka 
razy w roku, 4 proc. raz w miesią-
cu. W programie Top Employers 
2022 organizacje określiły trzy 
najważniejsze obszary wymaga-
jące poprawy, na podstawie wyni-
ków badania zaangażowania:
1. Pakiet wynagrodzeń
2. Możliwości rozwoju
3. Równolegle: docenianie (ang. 

recognition) oraz work life 
balance/well-being.

Dodatkowo biorąc pod uwagę 
stale rosnący odsetek pracowni-
ków, który deklaruje chęć zmiany 
pracy w 2022 r. z powodu niezado-
wolenia z wynagrodzenia, będzie 
to rzeczywiście jedno z najwięk-
szych wyzwań, przed którymi 
staną działy HR w tym roku. 
Pandemia boleśnie odbija się na 
zdrowiu psychicznym pracow-
ników, co przekłada się na zaan-
gażowanie. Dlatego Top Employ-
ers, oferując szeroką gamę dzia-
łań well-being, szczególny nacisk 
kładą na ochronę zdrowia psy-
chicznego. I tu również zgodnie 
z zasadą pytania pracowników 
o ich potrzeby okazuje się, że 80 
proc. polskich Top Employers 
angażuje pracowników w projek-
towanie działań well-being. 
Pracownicy coraz częściej korzy-
stają z pomocy psychologa, biorą 
udział w szkoleniach, webinarach 

dotyczących ochrony zdrowia. 
Coraz częściej też pomoc ta ofe-
rowana jest ich członkom rodzi-
ny. Jednak nawet najlepsza ofer-
ta nie zatrzyma pracownika, jeże-
li relacja między nim a szefem nie 
będzie oparta na empatii, rozmo-
wie, zaufaniu i wzajemnym zrozu-
mieniu. 
Z roku na rok wzrasta również 
odsetek polskich firm, które 
uwzględniają opinię pracowni-
ków przy tworzeniu standardów 
etycznych (82 proc.), angażują 
ich w budowanie kultury różno-
rodności i integracji (74 proc.) 
oraz biorą pod uwagę preferen-
cje dotyczące programów zrów-
noważonego rozwoju (78 proc.). 

Postaw na rozwój technologii
Pandemia w znaczny sposób 
przyspieszyła digitalizację pro-
cesów HR. Top Employers już 
od dłuższego czasu wykorzystu-
ją sztuczną inteligencję, chatbo-
ty, Big Data, roboty, wirtualną 
rzeczywistość do pozyskiwania 
pracowników, budowania zaan-
gażowania i automatyzacji pracy. 

W badaniu Top Employers 2022, 
79 proc. certyfikowanych firm 
w Polsce (wzrost o 4 punkty pro-
centowe w stosunku do ubiegłe-
go roku) zdefiniowało wizję, w jaki 
sposób technologia przyczynia się 
do ogólnego doświadczenia pra-
cowników i następnie jest moto-
rem zmian i doskonalenia. Zaś aż 
96 proc. zapewnia pracownikom 
łatwy, intuicyjny i prosty dostęp 
do powszechnie używanych usług/
serwisów HR, które mogą sami 
obsługiwać. Natomiast obszarem, 
w którym pozostaje jeszcze sporo 
do zrobienia, jest dostęp do wskaź-
ników HR. Nie zmienił się rok do 
roku odsetek firm (86 proc.), 
w których menedżerowie mają 
dostęp do raportów integrujących 
różne informacje o pracownikach, 
dzięki którym mogą łatwiej i szyb-
ciej podejmować decyzje dotyczą-
ce członków zespołu. Również nie-
wielki wzrost – o 3 punkty procen-
towe – widać w kwestii udostęp-
niania menedżerom wskaźników 
HR w sposób interaktywny, za 
pomocą dashboardów, co pozwa-
la na szybszy sposób filtrowania, 
tworzenia raportów i odpowied-
nich zestawów danych, dokony-
wania porównań itp.

Dbaj o elastyczne środowisko 
pracy
Obecnie elastyczność – rozumia-
na bardzo szeroko – jest jedną 
z najbardziej pożądanych cech, 
i to zarówno przez pracodaw-
ców, jak i pracowników. Możli-
wość rozwoju w elastycznym śro-

dowisku pracy jest tym, co czę-
sto przesądza o wyborze oferty 
pracy. Choć coraz większa liczba 
pracodawców rozumie koniecz-
ność kreowania elastycznego 
środowiska pracy, to znajduje się 
ono dopiero na 12., przedostatniej 
pozycji wśród priorytetów strate-
gii HR. Jeśli do tego dodać, że kre-
owanie kultury opartej na zaufa-
niu i transparentności znajduje 
się na 7. miejscu, można śmiało 
wysnuć wniosek, że są to elemen-
ty, które potrzebują zdecydowa-
nie większej uwagi pracodawców. 
Przed wybuchem pandemii bada-
nia przeprowadzone wśród Top 
Employers na całym świecie wyka-
zały, że 56 proc. z nich oferowało 
możliwość pracy zdalnej. Ostatnia 
edycja programu pokazała, że 81 
proc. certyfikowanych na świecie 
Top Employers wprowadziło poli-
tykę pracy z domu, w Polsce zaś – 
89 proc. Organizacje oferują przy 
tym różny stopień elastyczności. 
Wprowadzenie na szeroką skalę 
pracy z domu w wielu firmach 
dało nowy impuls do uelastycz-
niania zatrudnienia. Praca zdal-
na okazała się skuteczna i możli-
wa do realizacji dla wielu pracow-
ników. Jednak obecnie życie części 
organizacji będzie również toczy-
ło się w biurach. Wynika to często 
z profilu działalności, ale również 
z potrzeb pracowników, którzy 
z jednej strony chwalą sobie choć-
by oszczędność czasu na dojazdy, 
z drugiej borykają się z poczuciem 
izolacji czy depresją. Zatem pra-
codawcy będą musieli od nowa 
spojrzeć na kwestię elastyczności 
i dostosować hybrydowy system 
do potrzeb biznesu i pracowników. 

Pytania na przyszłość
Balansujemy pomiędzy dwoma 
światami. Jeden już odszedł bez-
powrotnie, drugi próbuje stwo-
rzyć nowe ramy i granice. Przed 
nami budowanie nowej rzeczy-
wistości, opartej na odpowie-
dziach na fundamentalne pyta-
nia. Zarówno przed pracodaw-
cami, jak i pracownikami czas 
nauki, jak maksymalnie wyko-
rzystać narzędzia i wirtualny 
świat biznesu, i jak połączyć go 
z tzw. ludzkim biznesem. Gdzie 
leżą granice ingerencji praco-
dawcy w życie i zdrowie pracow-
nika, jak zarządzać zdalnymi 
zespołami, jak budować zaufa-
nie? W roku 2022 będziemy mieć 
do czynienia z ciągłym wzrostem 
znaczenia programów well-bein-
gowych, wprowadzaniem coraz 
bardziej zaawansowanych tech-
nologii i oparciem decyzji na 
badaniach, analizach i danych. 
A wygrają te firmy, które  będą 
łączyć te elementy z poszukiwa-
niem spójności, poczucia sensu 
i wyższego celu oraz zachowa-
niami zgodnymi z wartościami.

Rok 2021 był czasem przyspieszonego kursu 
przywództwa i optymalizacji procesów HR. Badanie 
Top Employers 2022 potwierdziło, że działy HR 
były katalizatorem zmian, wpływającym w istotny 
sposób na ciągłość biznesu. Obecnie organizacje, 
aby realizować zakładane cele, muszą inwestować 
w ludzi, a działy HR muszą jeszcze bardziej  
zbliżyć się do  biznesu i pracowników. 

Katarzyna Konieczna, Senior HR 
auditor Top Employers Institute
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Dost p do wska ników HR

Dostęp kadry menedżerskiej do raportów/pulpitów, łączących informacje 
o wynikach, kompetencjach, rozwoju itp., w celu wspierania procesów decyzyjnych.

Dostęp do wskaźników HR za pośrednictwem środowiska online, 
które umożliwia dynamiczne filtrowanie/segmentację.
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Potrzeby i preferencje pracowników (np. ankieta, grupy fokusowe) są brane pod uwagę 
przy opracowywaniu programów i inicjatyw dot. zrównoważonego rozwoju.

Zaangażowanie pracowników w integrację działań dot. Różnorodności i Otwartości w naszej kulturze 
(np. grupy pracowników podejmujące działania na rzecz Różnorodności i Otwartości w zgodzie 
z misją, wizją i wartościami organizacji – Employee Resource Groups).

Systematycznie pozyskiwane są opinie/spostrzeżenia pracowników na temat standardów 
etycznych w organizacji.

Liczy się głos pracowników
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Czy warto 
inwestować  
w certyfikaty? 

Z roku na rok rośnie rynek 
badań, certyfikatów i ran-
kingów w różnych obsza-
rach działalności firm. Orga-
nizacje pragną potwierdzić 
w ten sposób swoją wartość 
i atrakcyjność zarówno dla 
inwestorów, klientów, pra-
cowników, jak i środowiska 
lokalnego. Patrząc z punk-
tu widzenia pracownika czy 
kandydata, istotne jest posia-
danie certyfikatu w dziedzi-
nach HR. I tu również rynek 
oferuje ich pełną gamę.  Jak 

wiele certyfikacji tak też 
wiele metod badawczych, na 
bazie których przyznawane 
są wyróżnienia, od badania 
opinii, satysfakcji, zaanga-
żowania pracowników, czy 
zgłaszania najlepszych prak-
tyk, po szczegółowe analizy 
obszarów zarządzania perso-
nelem w organizacji. W cza-
sach, w których głównym 
wyzwaniem firm jest stwo-
rzenie kultury organizacyj-
nej sprzyjającej rozwojowi 
oraz zaangażowaniu pracow-
nika,  fakt ten absolutnie nie 
dziwi. Jednak zanim orga-
nizacja podejmie decyzję 
o wyborze konkretnego roz-
wiązania, powinna dokonać 
dogłębnej analizy oraz odpo-
wiedzieć sobie na pytania:
• co  chce uzyskać, dzięki 

zdobyciu danej nagrody,
• co chce poddać badaniu,
• jak takie działania wpisują 

się w strategię firmy,
• jakie grupy powinny 

zostać poddane badaniu.
Niemniej istotne jest rów-
nież zdefiniowanie długoter-
minowych planów związa-
nych z uczestnictwem w tego 
rodzaju inicjatywach. 

Program Top Employers   
Top Employers Institute od 
31 lat ma na celu wzbogaca-
nie świata pracy zgodnie ze 
swoją przewodnią ideą „For 

a better world of work”. 
Instytut został założony jako 
wspólna inicjatywa środowi-
ska naukowego, dziennikarzy 
biznesowych, stowarzyszeń 
handlowych, badaczy oraz 
międzynarodowych wydaw-
ców w celu promowania naj-
lepszych praktyk z dziedziny 
zarządzania zasobami ludzki-
mi. Przez pierwsze lata inspi-
rował pracodawców publi-
kacjami prezentującymi naj-
lepsze organizacje oraz ich 
unikatowe praktyki związa-
ne z zarządzaniem ludźmi. 
W 2005 roku wprowadził roz-
poznawalny na całym świecie 
znak certyfikacji oraz roczny 

cykl badania według własnej 
metodologii badawczej. Dzi-
siaj Top Employers Institu-
te jest globalnym autoryte-
tem w dziedzinie certyfikacji 
praktyk HRM, z programem 
certyfikacji, który umożli-
wia organizacjom przegląd, 
ocenę i doskonalenie śro-
dowiska pracy. Od ponad  
10 lat funkcję CEO pełni 
David Plink.

Metodologia  
Top Employers 
Top Employers Institute 
opracował unikalną, stoso-
waną w ten sam sposób na 
całym świecie, metodolo-

gię, dzięki której organiza-
cje biorące udział w progra-
mie mogą być ocenione pod 
kątem prowadzonej polity-
ki personalnej. Dodatkową 
korzyścią jest również moż-
liwość uzyskania obiektyw-
nego benchmarku, dzięki 
zaawansowanemu dashbo-
ardowi z wynikami. Co roku 
zespół badawczy TEI wraz 
ze światowej klasy eksper-
tami HR dokonuje przeglądu 
metodologii i dostosowuje ją 
do zmieniających się warun-
ków i trendów HR. Organi-
zacje wypełniają Kwestiona-
riusz Najlepszych Praktyk 
HR, który obejmuje wszyst-
kie etapy cyklu życia pra-
cownika w firmie, począwszy 
od rekrutacji, on-boardin-
gu przez zarządzanie wyni-
kami, możliwości rozwoju 
i sukcesji, po elementy kul-
tury organizacyjnej jak np. 
wartości i cele, networking, 
EVP, zrównoważony roz-
wój, well-being czy różnorod-
ność. Aby uzyskać certyfi-
kat i potwierdzić swój status 
jako Top Employer, organiza-
cje muszą uzyskać określoną 
minimalną wymaganą licz-
bę punktów. Certyfikat Top 
Employer potwierdza wyso-
kie zaangażowanie organi-
zacji w zakresie wdrażania 
nowoczesnych praktyk HR 
i kreowanie kultury organiza-
cyjnej pracodawcy z wyboru. 

Jak zostać Top Employer
Z roku na rok liczba organi-
zacji, dla których rozwój pra-
cowników i ciągłe doskonale-
nie warunków pracy są czo-
łowymi priorytetami, stale 
rośnie. W pierwszej edycji 
programu w Polsce, 13 lat 
temu, 14 firm uzyskało cer-
tyfikat, w ubiegłym roku 
67, zaś w tym roku 73 firmy. 
Aby uzyskać certyfikat Top 
Employer, należy przejść 
przez czteroetapowy pro-
gram oraz spełnić globalne 
standardy zarządzania kapi-
tałem ludzkim. Wszystkie  
etapy programu zarządzane 
są według ściśle znormalizo-
wanego procesu.

KWESTIONARIUSZ NAJ-
LEPSZYCH PRAKTYK HR. 
Pierwszym etapem pro-
gramu Top Employers jest 
badanie najlepszych prak-
tyk HR funkcjonujących 
w organizacji. Kwestiona-
riusz Najlepszych Praktyk 
HR oparty jest na  między-
narodowym standardzie, 

dlatego wszyscy uczestni-
cy na całym świecie odpo-
wiadają na te same pytania. 
Kwestionariusz składa się z 6 
domen, 20 tematów i ok. 400 
pytań. Dwie domeny, Steer 
i Shape, ukazują nadrzęd-
ne strategie z perspektywy 
organizacji. Attract, Deve-
lop oraz Engage badają cykl 
życia pracownika w organi-
zacji. Unite obejmuje tema-
ty, które stwarzają poczucie 
przynależności pracownika 
do organizacji.
WALIDACJA. Wszystkie 
odpowiedzi i dokumenty 
podlegają ocenie  dokony-
wanej przez audytora HR 
a następnie weryfikowane 
podczas kilkugodzinnej sesji 
walidacyjnej. 
CERTYFIKACJA. Zespół 
międzynarodowych audy-
torów dokonuje ostatecz-
nego przeglądu i sprawdza, 
czy organizacja osiągnę-
ła wymagany próg 60 proc. 
wszystkich możliwych do 
uzyskania punktów. Następ-
nie Top Employers Institu-
te przechodzi szczegółowy 
audyt wewnętrznych pro-
cesów, procedur, systemów 
i danych wykonywany przez 
niezależną zewnętrzną firmę 
konsultingową. Pod koniec 
roku organizacje otrzymu-
ją informację o statusie cer-
tyfikacji, którą mogą komu-
nikować po oficjalnej uro-
czystości, która odbywa się 
w styczniu kolejnego roku.
FEEDBACK. Po uzyskaniu 
informacji o statusie certy-
fikacji organizacja otrzymu-
je dostęp do zaawansowa-
nego dashboardu z wynika-
mi, w którym może również 
generować raporty bench-
markingowe.

Jednak warto inwestować
Badania wykazały, że posia-
danie certyfikatu Top 
Employer po prostu się opła-
ca. Cztery główne filary war-
tości certyfikatu to: BRAND, 
BENCHMARK, ALIGN, 
CONNECT.

Filar Brand umożliwia 
organizacjom wzmocnie-
nie marki pracodawcy dzię-
ki niezależnemu, szanowa-
nemu i zaufanemu między-
narodowemu certyfikatowi 
Top Employers. 

dokończenie na str. 4

Kolejny rok 
pandemii przyniósł 
organizacjom nowe 
wyzwania związane 
z pozyskaniem, 
rozwojem 
i zatrzymaniem 
pracowników w firmie. 
Powrócił rynek 
pracownika a wraz 
z nim pytania, jakie 
działania powinna 
podjąć organizacja, 
aby wspierać 
zaangażowanie 
pracowników.

Organizacje z certyfikatem Top 
Employer stawiają pracowników 
na pierwszym miejscu. Tworzą  
klimat i okoliczności do dobrego 
rozwoju, aby ludzie nabywali 
nowe umiejętności i mogli w pełni 
wykorzystywać swój potencjał. 
Umiejętnie łączą rozwój technologii 
z działaniami well-being, realizację 
celów biznesowych z realizacją 
wartości. Gratuluję wszystkim 
Top Employers 2022 posiadania 
dalekosiężnej wizji i życzę dalszego 
rozwoju”.

DaviD Plink, CEO TOP EmPlOyErs insTiTuTE.

Etapy programu Top Employertapy p og a u op p oye s
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Styczeń - MarzecListopad - StyczeńKwiecień - Październik

Kwestionariusz 
Najlepszych Praktyk 

HR

6 domen

ok. 400 praktyk HR

20 tematów

WALIDACJA FEEDBACKCERTYFIKACJAKWESTIONARIUSZ

Walidacja 
dokumentów

Przegląd 
kwestionariusza

Zewnętrzny audyt 

Spełnienie 
standardów

Sesja walidacyjna

Finalna 
walidacja

Ogłoszenie 
wyników

60% progiem 
certyfikacji

Celebrac a

Dynamiczny 
dashboard 

z  wynikami 
z możliwością 
samodzielnej 

analizy

TE Benchmark

Accenture

Adient Poland Sp. z o.o.

Alcon Polska

Alstom w Polsce

Amadeus Polska Sp. z o.o.

Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o.

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

ANWIL S.A.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Pekao S.A.

Baxter Polska Sp. z o.o.

bioMérieux Polska Sp. z o.o.

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

British American Tobacco Trading Polska

C.H. Robinson Polska S.A.

Capgemini Polska Sp. z o.o.

CHEP Polska 

Chiesi Poland

Clariant

DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

DHL Global Forwarding Sp. z o.o.

DHL Parcel Poland

DHL Supply Chain

EDP Renewables Polska

Electrolux Poland Sp. z o.o.

Elica Group Polska Sp. z o.o.

Emitel S.A.

GroupM Poland

Grupa Kapitałowa PKP Energetyka

Saint-Gobain in Poland

HCL Poland Sp. z o.o.

Huawei Polska Sp. z o.o.

Imperial Brands in Poland

Infosys Poland Sp. z o.o.

ING Bank Śląski S.A.

ING Tech Poland

JTI Poland

KARMAR S.A.

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.j.

Lafarge Polska

Lidl Polska

LOTTE Wedel

Makro Polska

Medtronic Poland Sp. z o.o.

Mercer

Mleczarnia Turek

Mondelez Polska S.A.

MSD Polska

MTU Aero Engines Polska

Nationale-Nederlanden

NatWest Polska

OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o.

PageGroup

PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o.

Perfetti Van Melle Polska

Pfizer Polska

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

PKO Bank Polski

PwC Polska

QIAGEN Business Services

Santander Bank Polska S.A.

Santander Consumer Bank S.A.

SAP Polska

STU ERGO Hestia S.A.

Takeda Pharma; Takeda SCE

Toyota Financial Services

Unibail-Rodamco-Westfield

Whirlpool Poland

Worldline Poland

Zoetis Polska Sp. z o.o.

Lista firm nagrodzonych 
certyfikatem  
Top Employer 2022

91%

86%%

84%

71%

74%

pracodawców mówi,, że dzięki danym 
benchmarkingowym mogą być bieżąco 
z HR trendami.

twierdzi, że dane benchmarkingowe 
pomagają im rozwijać polityki HR, 
dzięki czemu stają się pracodawcą z wyboru.

bierze udział w wydarzeniach Top Employers, 
aby śledzić trendy i najlepsze praktyki HR.

uczestniczy w wydarzeniach Top Employers,
ponieważ dzięki temu czują się częścią
społeczności świata HR.

uczestniczy w wydarzeniach Top Employers,
ponieważ pomaga im to budować sieć
profesjonalistów HR.
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Ambicją Banku Pekao S.A. 
jest być najszybciej rozwija-
jącym się, nowoczesnym ban-
kiem. Postawiliśmy na trans-
formację cyfrową i dosko-
nałość procesową, a miarą 
dotychczasowych sukcesów 
jest zadowolenie naszych 
klientów. Rozumiemy, że digi-
talizacja usług to oszczędność 
czasu i możliwość codzienne-
go korzystania z banku w spo-
sób prosty, łatwy i przyjemny. 
Kluczem do wdrożenia 
tej wizji są zaangażowa-
ni pracownicy. Nastawie-
ni na współpracę, otwar-
ci na zmianę, pełni inicjaty-
wy i śmiałości w podejmo-
waniu wyzwań. Pracownicy, 
którzy przeprowadzają bank 
przez transformację cyfrową 
i realizują założenia najnow-
szej strategii rozwoju. Bez 
nich sukces nie byłby moż-
liwy. To dlatego przykłada-
my tak dużą wagę do tych, 
którzy na co dzień tworzą 
Pekao – naszych pracowni-
ków. I chcemy, aby bank był 
dla nich jak najlepszym miej-
scem zatrudnienia.

Zmiany, które tworzą 
ludzie
Pracownicy Pekao nie tylko 
bezpośrednio korzystają 
z oferty banku, ale przede 
wszystkim współtworzą 
całą organizację i jej kulturę 
oraz budują wizerunek firmy 
w swoim otoczeniu. Z uwagi 
na skalę działania banku, 
który zatrudnia około 13 tys. 
osób, zdajemy sobie spra-
wę, że perspektywy i potrze-
by poszczególnych pracow-
ników mogą się różnić. Jed-
nak niezależnie od zajmowa-
nego stanowiska czy obszaru 
odpowiedzialności, dla nas 
każdy głos się liczy.
Na przełomie 2020 i 2021 r. 
zrealizowaliśmy wiele inicja-
tyw skierowanych do pracow-
ników Grupy Pekao: badania 
ankietowe, warsztaty, wywia-
dy. Jednocześnie prowadzili-
śmy konsultacje z Zarządem 
i  kluczową kadrą menedżer-
ską. W wyniku szeroko zakro-
jonych prac określiliśmy czte-
ry podstawowe wartości – 
filary naszej kultury organi-
zacyjnej: PROSTO, RAZEM, 
ODWAŻNIE i ODPOWIE-
DZIALNIE, które wyzna-
czają kierunek naszych dzia-
łań i styl pracy. Zrealizowa-
liśmy również wiele inicja-
tyw wspierających poznanie 
i zrozumienie nowych war-
tości, m.in. zorganizowali-
śmy dwie edycje konkursu 

Gwiazdy Współpracy, w któ-
rym docenialiśmy pracowni-
ków za postawy otwarte na 
współpracę. 
Bardzo ważny jest dla nas roz-
wój nowoczesnych technolo-
gii. W naszym Laboratorium 
Innowacji przyglądamy się 
nowościom na rynku. Testu-
jemy nowe inicjatywy techno-
logiczne tworzone w banku, 
współpracując również z part-
nerami zewnętrznymi. Dzięki 
takiemu podejściu, pomagamy 
naszym pracownikom w pełni 
wykorzystać swój poten-
cjał. To właśnie tu stworzona 
została platforma społeczno-
ściowa IdeaCrowd, na której 
publikowane są projekty skie-
rowane do całej społeczności 
banku. Są to: konkursy, zada-
nia kreatywne oraz wyzwania 
projektowe, w których udział 
i zaangażowanie jest dodatko-
wo nagradzane. To kreatyw-
na przestrzeń, na której każdy 
pracownik może zgłosić swój 
pomysł, przedstawić rozwią-
zanie lub podzielić się wiedzą, 
w odpowiedzi na publikowane 
wyzwania. Pomysły naszych 
pracowników wprowadzamy 
potem w życie.

Rozwój na każdym etapie 
kariery
Zdajemy sobie sprawę, że 
w obecnych – tak trudnych 
i zmiennych – czasach nie-
zwykle ważną rolę odgrywa-
ją menedżerowie. To na ich 
barkach spoczywa odpowie-
dzialność za codzienny kom-
fort pracy wielu osób. Dlatego 
w Banku Pekao dbamy o cią-
gły rozwój i poszerzanie kom-
petencji naszej kadry zarzą-
dzającej. Chcemy, aby dorów-
nywała ona kroku zmieniają-
cej się rzeczywistości, dlatego 
realizujemy specjalnie opraco-
wany program szkoleniowo-
-rozwojowy dla menedżerów. 
Program ma za zadanie nie 
tylko przygotować kadrę 
menedżerską do realiza-
cji celów biznesowych, okre-
ślonych w nowej Strategii 
Banku Pekao S.A., wdrożenia 
w życie wartości banku czy 
przeprowadzenia kluczowych 
zmian, ale również wspierać 
ich w kreowaniu zaangażo-
wanych zespołów, otwartych 
na zmianę oraz gotowych 
do podejmowania nowych 
wyzwań. Program został tak 
opracowany, aby w systema-
tyczny sposób menedżerowie 
pozyskiwali wiedzę oraz prze-
kładali ją na bieżąco na kon-
kretne umiejętności, poprzez 
udział w szeregu zadań, pro-

jektach oraz dzięki wykona-
niu pracy, która jest niezbęd-
na w pozyskiwaniu nowych 
kompetencji. 
W Pekao S.A. stawiamy rów-
nież na talenty. W ubiegło-
rocznym programie Talents 
Up wzięło udział blisko  
60 osób. W ramach progra-

mu wypracowaliśmy rozwią-
zania, które odpowiadają na 
najważniejsze wyzwania biz-
nesowe. Celem programu jest 
budowanie kultury innowa-
cji i nieustanny rozwój kom-
petencji naszych pracow-
ników. Do programu może 
zgłosić się każdy. Doceniamy 

kreatywność i pomysłowość 
oraz innowacyjność myśle-
nia. A najlepsze rozwiązania 
wdrażamy w życie. 
Ponadto dla pracowników 
odpowiedzialnych za wspar-
cie operacyjne oddziałów 
banku, pracujących w Cen-
trum Operacji, uruchomi-
liśmy specjalny program 
rozwojowy „Ambasadorzy 
Zmian”, do którego zaprosili-
śmy 19 pracowników przeja-
wiających najwyższy poten-
cjał. 

Każdy znajdzie coś dla 
siebie
Na sukces całego banku skła-
dają się indywidualne sukce-
sy poszczególnych pracow-
ników. Dlatego w Pekao od 
lat inwestujemy w ich rozwój 
i edukację, umożliwiając pod-
noszenie swoich kompetencji. 
Proponujemy im udział w sze-
rokiej ofercie programów edu-
kacyjnych, które obejmują 
szkolenia lokalne i międzyna-
rodowe, webinary ogólnoro-
zwojowe, mentoring, coaching 
wewnętrzny i zewnętrzny 
oraz szkolenia certyfikacyjne 
(CFA/ICCA/CIA). 
Korzystamy z doświad-
czeń i pomocy uznanych 
firm szkoleniowych. Kiedy 
w 2021 r. zorganizowaliśmy 
Learning Week „Tydzień 
Odkryć”, zaprosiliśmy do 
współpracy najlepszych spe-
cjalistów: Sandler Polska, 
Talent Chase, ODiTK, Certes 
oraz CS Jet. Nasi pracowni-
cy mieli możliwość doskona-
lenia i pozyskiwania wiedzy 
dzięki ciekawym, interak-
tywnym warsztatom. Wie-
rzymy, że przełożyło się to na 
rozwój konkretnych umiejęt-
ności przydatnych w codzien-
nej pracy. 
Około 70 proc. osób pracują-
cych w Banku Pekao S.A. to 
kobiety. Zastanawialiśmy się, 
jak najlepiej wyjść naprze-
ciw ich oczekiwaniom. Zde-
cydowaliśmy się urucho-
mić specjalny program „Bez 
Cukru”. Obejmuje on szkole-
nia z zakresu m.in. przywódz-
twa, budowania marki perso-
nalnej, wyzwań związanych 
z rewolucją cyfrową, efek-
tywnego zarządzaniem cza-
sem czy łączenia pracy zawo-
dowej z macierzyństwem. 
Chcemy być cyfrowym ban-
kiem nie tylko z nazwy. 
Mocno inwestujemy w roz-
wój kompetencji cyfrowych 
naszych pracowników. Bank 
Peako S.A. prowadzi własną 
Akademię Robotyzacji, czyli 
autorski program szkolenio-
wy opracowany we współpra-
cy z firmą UiPath – najwięk-
szym dostawcą rozwiązań 
automatyzacyjnych na świe-
cie. Uczestnicząc w nim, pra-
cownicy rozwijają swoje kom-
petencje cyfrowe i dowiadują 
się, jak w codziennym życiu 
korzystać z automatyzacji. 
Poznają także tajniki roboty-
zacji, a dla najambitniejszych 
uczestników istnieje możli-
wość samodzielnego zbudo-
wania własnego robota do 
użytku domowego!
W Pekao realizujemy również 
szeroko zakrojony program 
szkoleń z zakresu cyberbez-
pieczeństwa. Współpracu-
jemy z najlepszymi specjali-

stami. Nasi pracownicy uczą 
się, jak bezpiecznie i świa-
domie poruszać się w wir-
tualnym świecie – tak, aby 
wzrósł poziom ich indywidu-
alnej ochrony przed cyber-
przestępcami. 
Chcemy, aby w banku swoje 
miejsce znaleźli najlepsi spe-
cjaliści. Wiemy, że inwesto-
wanie w rozwój ich kompe-
tencji jest kluczowe dla bez-
pieczeństwa banku i naszych 
klientów. Dlatego w 2021 r. 
uruchomiliśmy, specjalnie 
dla pracowników z obsza-
ru IT i bezpieczeństwa, pro-
gram „CyberStudnia”, który 
działa na zasadzie uczestnic-
twa w interaktywnych kon-
ferencjach. Pozwala on pra-
cownikom na wybór ścież-
ki zainteresowań oraz udział 
w inspiracyjnych wykładach 
i warsztatach online. Inicja-
tywa, w którą zaangażowa-
ni byli znani mówcy oraz eks-
perci z obszaru IT, spotkała 
się z dużym zainteresowa-
niem i z pewnością będzie 
kontynuowana.
Co nie mniej ważne, w ubie-
głym roku przeprowadzili-
śmy także – z myślą o naszych 
pociechach – konkurs pla-
styczny „Wartości w oczach 
naszych dzieci”. Zorganizo-
waliśmy także dwie edycje 
warsztatów LEANCAMP, na 
których razem z pracownika-
mi różnych jednostek uprasz-
czaliśmy procesy biznesowe.
Rok 2021 obfitował w działa-
nia wolontariackie zgłaszane 
i realizowane przez pracow-
ników naszego banku. Wie-
rzymy, że w tym roku będzie 
podobnie. Będziemy konty-
nuować te działania, ale cały 
czas chcemy, aby w więk-
szym stopniu dopasowywać 
je do pomysłów i oczekiwań 
naszych pracowników.

Siła tradycji połączonej 
z nowoczesnością
Historia Banku Pekao S.A. to 
historia polskiej bankowości. 
Zaczynaliśmy w latach dwu-
dziestych XX w. jako bank 
odpowiadający na potrze-
by polskiej emigracji, towa-
rzyszyliśmy Polakom, kiedy 
rodził się, kapitalizm, i uczy-
liśmy się jaką wartość ma pol-
ski złoty. Jako pierwszy bank 
w kraju uruchomiliśmy ban-
komat i wydaliśmy pierwszą 
kartę kredytową. Jako jedni 
z pierwszych uruchomiliśmy 
biuro maklerskie. Mamy naj-
starszą bankowość prywat-
ną w Polsce. Za cel stawia-
my sobie nieustanny rozwój 
i modernizację. Za kilka lat 
obchodzić będziemy sto lat 
istnienia. Obecnie wymaga 
się od nas większej digitaliza-
cji projektów i usług. Odpo-
wiadamy na te oczekiwania, 
mamy na przykład pierw-
szy w Polsce kompleksowy 
elektroniczny system płat-
ności i akceptacji mobilnych 
PeoPay. Niezmienne jest jed-
nak to, że przez ten cały okres 
towarzyszymy Polakom, 
odpowiadając na ich codzien-
ne potrzeby. Jesteśmy uzna-
wani za jeden z najbezpiecz-
niejszych banków w Europie. 
A do tego już po raz dwuna-
sty otrzymaliśmy wyróżnie-
nie jako stabilny, doceniany 
i rozpoznawalny pracodawca. 

dokończenie ze str. 3

Organizacje mogą doskona-
lić swoje strategie i praktyki 
HR, porównując się (Bench-
mark) z globalnym standar-
dem najlepszych praktyk HR 
i innymi certyfikowanymi 
Top Employers. 

Dzięki filarowi wyrówny-
wania (Align) umożliwiamy 
międzynarodowym organi-
zacjom, które uczestniczą 

w programie w wielu krajach 
i regionach, przeprowadzanie 
wewnętrznych testów porów-
nawczych, zapewniając, że ich 
strategie i praktyki HR są zop-
tymalizowane dla wszystkich 
pracowników, niezależnie od 
ich lokalizacji na świecie. 

I wreszcie łączymy (Con-
nect) najlepszych praco-
dawców z całego świa-
ta, aby mogli dzielić się 
wiedzą i uczestniczyć 
w naszych wydarzeniach 
online i offline.
Organizacje, które biorą 
udział w programie certy-

fikacji Top Employer, uwa-
żają, że wiedza zdobyta pod-
czas całego procesu, możli-
wość benchmarku, stanie się 
częścią międzynarodowej 
społeczności Top Employ-
ers, wspierają markę pra-
codawcy z wyboru. Od lat 
eksperci HR podkreślają, 
że posiadanie certyfikatu 
pomaga zwiększyć zaanga-
żowanie pracowników, co 
znajduje odzwierciedlenie 
w badaniach prowadzonych 
w firmach. Ponadto łatwiej 
jest im rekrutować kandy-
datów o wysokich kwalifi-
kacjach, którzy odwołują 
się do certyfikacji w rozmo-
wach rekrutacyjnych. 
Certyfikacja Top Employers 
jest rozpoznawana i uzna-

wana wśród partnerów 
rekrutacyjnych m.in. biur 
karier czy agencji zatrud-
nienia, a oferty pracy obran-
dowane znakiem certyfi-
kacji są lepiej widoczne na 
rynku. Drugi aspekt to moż-
liwość porównania stop-
nia rozwoju swoich praktyk 
HR do wyników krajowych, 
kontynentalnych czy glo-
balnych i możliwość ich roz-
woju zgodnie ze światowy-
mi trendami. Certyfikowa-
ne organizacje obserwują 
zmniejszoną rotację, wzrost 
retencji czy spadek wskaź-
nika absencji. 

Katarzyna Konieczna,  
Senior HR auditor  
Top Employers Institute

w przypadku 30,14 proc. firm, 
nieznacznie wyższy dla 36,99 
proc., a znacznie wyższy dla 
24,66 proc. Organizacje te 
zapewniają, że rozwój wła-
snych pracowników jest dla 
nich najwyższym prioryte-
tem biznesowym i odpowied-
nio w niego inwestują. 
Z udostępnionych statystyk 
jasno wynika, że strategia 
skoncentrowana na pracow-
nikach odgrywa nadrzędną 
rolę w osiąganiu wyników 
biznesowych, do czego przy-
czynia się wysoce zaangażo-
wana i zmotywowana kadra.
Panująca pandemia wywiera 
ogromną presję na wszystkie 
firmy niezależnie od branży. 
W obliczu konieczności spro-
stania wyzwaniom nowej 
rzeczywistości Top Employ-
ers coraz odważniej dokonu-
ją zmian mających na celu 
ochronę i wspieranie bar-
dziej holistycznego podejścia 
do biznesu i zarządzania zaso-
bami ludzkimi. Wiedzą, że do 
długoterminowego uzyskiwa-
nia celów biznesowych, zdo-
bycia oraz utrzymania zaufa-
nia pracowników potrzebne 
są podejście bardziej zorien-
towane na człowieka i sta-
wianie go w centrum uwagi. 
Tym bardziej wydaje się to 
konieczne ze względu na 

rosnący wskaźnik absen-
cji chorobowej, który wyno-
si 5,79 proc. i jest wyższy od 
ubiegłorocznego o 1 punkt 
procentowy. 
Top Employers są również 
liderami w „nowym, normal-
nym” i szybko rozwijającym 
się świecie pracy. Błyskawicz-
nie odpowiedzieli na potrzeby 
wynikające z nowej sytuacji, 
udowodniając tym samym 
swoją zdolność do dynamicz-
nego łączenia ludzi i technolo-
gii. Okazuje się, że pracownicy 
są w stanie nie tylko przysto-
sować się, lecz także rozwijać 
dzięki zmianom.
Gratuluję czołowym praco-
dawcom Polski – Top Employ-
ers 2022. 20 stycznia 2022 r. 
stali się oni częścią eksklu-
zywnej globalnej społeczno-
ści „pracodawców z wyboru” 
i mogą wiarygodnie twier-
dzić, że osiągnęli najwyższy 
stopień doskonałości prak-
tyk HR. Są to organizacje, 
które nieustannie ciężko pra-
cują nad tworzeniem, wdra-
żaniem i ulepszaniem strate-
gii i praktyk dotyczących pra-
cowników. Top Employers 
udowodnili, że oferują wyjąt-
kowe doświadczenia w miej-
scu pracy, wzmacniają pra-
cowników i odgrywają zna-
czącą rolę w czynieniu świata 
pracy lepszym.

Top Employers  
Polska 2022

STEER & SHAPE
te dwie domeny ukazują  
nadrzędne strategie  
z perspektywy organizacji.

ATTRACT & DEVELOP  
& ENGAGE
te trzy domeny badają  
cykl życia pracownika  
w organizacji.

UNITE
obejmuje tematy, które  
stwarzają poczucie  
przynależności pracownika  
do organizacji.

Bank, w którym  
dobrze się pracuje
Już po raz dwunasty Bank Pekao S.A. otrzymał wyróżnienie TOP Employer 2022 i tym 
samym znalazł się w prestiżowym gronie najlepszych pracodawców w Polsce. To efekt 
ogromnej wagi, jaką przykładamy do kultury organizacyjnej i rozwoju pracowników. 
Udowadniamy, że hasło „Bądźmy razem najlepsi” to nie puste słowa, ale realna strategia 
na bycie jednym z liderów na polskim rynku bankowym – nie tylko jeśli chodzi o jakość 
świadczonych usług, lecz także standard codziennej pracy. Pekao to miejsce, w którym po 
prostu dobrze się pracuje!

Wierzymy, że w Banku Pekao S.A. można dostrzec nowe 
możliwości i perspektywy własnego rozwoju. Znaleźć 
przestrzeń do działania przy wielu projektach, które czekają 
na nieszablonowe wdrożenia. Praca każdego z nas może 
odmienić codzienne doświadczenia milionów klientów, 
ponieważ robimy rzeczy naprawdę ważne i pomagamy 
klientom realizować ich marzenia. Chcemy budować 
nowoczesne Pekao, dlatego tworzymy kulturę, w której 
cenimy inicjatywę oraz śmiałość w podejmowaniu wyzwań, 
dając jednocześnie przestrzeń do rozwoju. Wspólnie 
tworzymy dynamiczny i odpowiedzialny bank, który idzie 
z duchem czasu i aktywnie wpływa na otoczenie.

Bartłomiej Górniak
Dyrektor Departamentu Strategii HR

Dopasować się do 
oczekiwań pracownika

W Banku Pekao S.A. pracują najwybitniejsi eksperci 
w swoich dziedzinach, od których można się wiele nauczyć. 
We wszystkim, co robimy, staramy się działać razem – 
jak jedna drużyna. Doceniamy i szanujemy się wzajemnie, 
dbamy o dobre relacje i aktywnie współpracujemy. Nawet 
w obliczu wyzwań i dużej presji, każdy pracownik może 
liczyć na współpracowników z najbliższego otoczenia. 

Bartosz Żukowski, Dyrektor Biura 
Projektów HR i Modelowania Organizacji

Rozwój to nie tylko 
szkolenia

Bank Pekao S.A. od lat zdobywa prestiżowe wyróżnienie, 
jakim jest tytuł Top Employer. Potwierdza ono 
zaangażowanie naszego banku w rozwój pracowników 
i ciągłe doskonalenie warunków pracy. Dzięki rozległemu 
badaniu, jakim jest kwestionariusz najlepszych praktyk 
HR, doskonale wiemy, w jakim miejscu jesteśmy 
i jakie działania powinniśmy podjąć, by doświadczenia 
naszych pracowników w miejscu pracy były wyjątkowe 
i wyróżniające się na tle innych organizacji. To niezwykła 
okazja na dostosowanie naszych praktyk HR do światowych 
trendów, możliwość ich porównania z działaniami HR 
pozostałych certyfikowanych pracodawców, a także 
możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami. Tak jak 
w ubiegłych latach, uzyskanie certyfikacji możliwe było 
tylko dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pionu Zasobów 
Ludzkich oraz wielu innych jednostek Banku. Cieszę się, 
że mogę pracować z tak inspirującymi i zaangażowanymi 
ludźmi. Certyfikat Top Employer to dla nas nie tylko 
nagroda, ale przede wszystkim ważna lekcja i zobowiązanie 
do podnoszenia poprzeczki standardów w obszarze HR.

Aleksandra Kubasiewicz, Ekspert  
w obszarze Employer Brandingu, 
Departament Strategii HR

Tytuł Top Employer 
potwierdza Siłę Żubra 

dokończenie ze str. 1
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Amazon Fulfillment Poland  
z tytułem Top Employer 2022

ORLEN – wyjątkowe miejsce pracy

Certyfikat przyznawany przez 
Top Employers Institute jest 
jednym z najbardziej wyma-
gających i prestiżowych cer-
tyfikatów na świecie w dzie-
dzinie zarządzania zasobami 
ludzkimi. Tytuł potwierdza 
nie tylko wysoką jakość środo-
wiska pracy, strategię perso-
nalną, politykę pozyskiwania 
talentów, możliwości rozwoju 
zawodowego, w tym dostęp-
ność programów szkolenio-
wych i edukacyjnych, z któ-
rych mogą korzystać wszyscy 
pracownicy Amazon, ale rów-
nież różnorodność oraz inklu-
zywność zatrudnienia.
– Polska jest w Europie Środ-
kowo-Wschodniej kluczowym 
rynkiem dla firmy Amazon. 
Kiedy rozpoczynaliśmy nasze 
inwestycje w Polsce w 2012 
r., nie bylibyśmy w stanie roz-
wijać się w takim tempie bez 
przyjaznych społeczności 

lokalnych oraz profesjonalnego 
wsparcia ze strony władz cen-
tralnych, regionalnych i lokal-
nych. W codziennych dzia-
łaniach chcemy przyczynić 
się do dobrego samopoczucia 
wszystkich naszych pracow-
ników. Naszym priorytetem 
jest ich bezpieczeństwo, dlate-
go bardzo mocno inwestujemy 
w ten aspekt. Chcemy również 
zapewnić świetne wynagro-
dzenie i jakościowe świadcze-
nia dodatkowe. W nadchodzą-
cych latach będziemy nadal 
inwestować i rozwijać się 
w Polsce – zapewnia Marian 
Sepesi, dyrektor regionalny 
ds. operacji Amazon na region 
Europy Środkowo-Wschod-
niej, i dodaje: – Podsumowu-
jąc minione miesiące, chciał-
bym jednocześnie ogrom-
nie podziękować naszym pra-
cownikom, którzy tak bardzo 
wspierali nas w przedświą-

tecznym szczycie sezonu zaku-
powego, jak też tym, którzy są 
z nami od lat, bo nagroda Top 
Employer 2022 jest również ich 
wielkim udziałem.
Systematyczne doskonale-
nie strategii personalnej to 
jeden z filarów rozwoju Ama-
zon – największego w Polsce, 
amerykańskiego pracodaw-
cy. Międzynarodowe standar-
dy polityki kadrowej Amazon, 

jak: struktura awansów, wyna-
grodzenia czy warunki zatrud-
nienia i bezpieczeństwo pracy, 
wsparte rozwojem mięk-
kich narzędzi HR, obejmują-
cych m.in. programy rozwo-
ju pracowników, pozwalają na 
sprawne zarządzanie firmą, 
w której tylko w Polsce utwo-
rzonych zostało 25 tys. stałych 
miejsc pracy. Amazon oferu-
je stanowiska m.in. w działach 

operacyjnych, inżynieryjnych, 
finansów, zasobów ludzkich, 
IT, programowania, zarządza-
nia projektami, obsługi klien-
tów, w centrach logistycznych, 
Amazon Web Services, Cen-
trach Rozwoju Technologii 
i biurach.
Zróżnicowana struktura 
zatrudnienia – od pracowni-
ków poziomu początkowego 
po wysoce wykwalifikowa-
nych profesjonalistów w danej 
dziedzinie – jest dodatkowym 
wyzwaniem w kreowaniu poli-
tyki personalnej, w tym m.in. 
kariery zawodowej pracowni-
ków oraz strategii ich awan-
sów.
– Siłą Amazon są ludzie, dla-
tego firma stawia na wszech-
stronny rozwój pracowników, 
w tym między innymi na budo-
wanie i wzmacnianie kompe-
tencji zawodowych, podnosze-
nie czy nabywanie przez nich 
zupełnie nowych umiejętno-
ści, a nawet zmianę kwalifika-
cji. Podczas szkoleń stanowi-
skowych oraz firmowego pro-
gramu „Postaw na Swój Roz-
wój”, Amazon oferuje kursy 
z wielu dziedzin, z których 
chętnie korzystają pracowni-
cy wszystkich szczebli – mówi 
Tomasz Orszak, regionalny 
kierownik ds. HR w Amazon.
Stanowiska pracy oferowa-
ne przez Amazon są dostęp-

ne dla wszystkich, także dla 
osób z niepełnosprawnościa-
mi. Inkluzywność jest stan-
dardem w Amazon, zarów-
no jeśli chodzi o równość płci, 
zatrudnianie osób z niepełno-
sprawnościami, jak i różno-
rodność pochodzenia społecz-
nego i kulturowego. Wielokul-
turowość jest silnie zakorze-
niona w wartościach firmy.
– Polska jest już na etapie roz-
woju gospodarczego, w któ-
rym ważna jest nie tylko licz-
ba nowych miejsc pracy, lecz 
również warunki i jakość 
zatrudnienia. Tym bardziej 
należy zatem doceniać firmy, 
które zwracają uwagę na sto-
sowanie najlepszych prak-
tyk HR. Mamy nadzieję, że 
Amazon będzie kontynuował 
swoje wysiłki na rzecz two-
rzenia wysokiej jakości miejsc 
pracy, a podobnym śladem 
podąży jak największa część 
obecnych w naszym kraju 
inwestorów – mówi Cezary 
Kaźmierczak, Prezes Związ-
ku Przedsiębiorców i Praco-
dawców.
Amazon został wyróżniony 
tytułem Top Employer 2022 
nie tylko w Polsce, ale także 
we Włoszech, w Hiszpanii i we 
Francji, co podkreśla politykę 
firmy w zakresie inkluzywno-
ści i różnorodności w skali glo-
balnej.

Top Employer to wyróżnie-
nie, które przyznawane jest 
wyłącznie na rok. Firma, chcąc 
utrzymać się w gronie najlep-
szych pracodawców, musi pra-
cować nad ciągłym rozwojem 
oraz spełniać najwyższe stan-
dardy i oferować atrakcyjne 
warunki zatrudnienia.
Certyfikat nie tylko wskazu-
je kandydatom, w których fir-
mach warto pracować, lecz 
jest dowodem, że firma, która 
go posiada, stawia na pracow-
nika i jego rozwój. Kandy-
dat ma pewność, że organiza-

cja, do której aplikuje, oferuje 
najwyższe światowe standar-
dy, które stale ulepsza, m.in. 
w zakresie warunków pracy, 
bezpieczeństwa czy komfortu 
oraz możliwości rozwoju, spo-
sobu wynagradzania i ofero-
wanych benefitów. 
– Chcąc pozyskać  i zatrzy-
mać najlepszych specjalistów 
z branży, tworzymy środowi-
sko pracy, w którym pracowni-
cy są efektywni i zaangażowa-
ni. Dlatego nieprzerwalnie od 
11 lat poddajemy się ocenie TE, 
aby mieć pewność, że ofero-
wane przez nas warunki pracy 
i praktyki związane z zatrud-
nieniem spełniają najwyższe 
rynkowe standardy. Otrzy-
manie nagrody Top Employer 
jest wyróżnieniem i sukcesem 
wszystkich pracowników PKN 
ORLEN – mówi Wioletta Kan-
dziak, Dyrektor Wykonawcza 
PKN ORLEN ds. Kadr.

Wcześniejsza wypłata  
na życzenie
Mając na względzie dobre 
samopoczucie naszych pra-

cowników, jak również ich 
zdrowie i bezpieczeństwo, 
oferowany pakiet benefitów 
jest dostosowywany do obec-
nej sytuacji i realnych potrzeb 
pracowników. Towarzyszący 
pandemii lęk o zdrowie wła-
sne i bliskich, a często także 
o przyszłe bezpieczeństwo 
finansowe, spowodował, że 
w ORLENie dokłada się wszel-
kich starań, aby pracownicy 
spółki czuli wsparcie ze stro-
ny pracodawcy. W ramach 
współpracy ze środowiskiem 
start’upów wdrożono „Wypła-
tę na życzenie” – rozwiąza-
nie, dzięki któremu pracow-
nicy zyskują dostęp do czę-
ści swojego wynagrodzenia 
przed standardowym dniem 
wypłaty. Dzięki temu rozwią-
zaniu pracownicy mogą otrzy-
mać szybciej przelew pensji 
na realizację nieplanowanych 
wydatków.

Dobrostan w miejscu pracy
ORLEN troszczy się o zacho-
wanie równowagi między 
pracą a życiem prywatnym 
swoich pracowników. Szero-
ki pakiet benefitów wspiera-
jący zdrowie i aktywny styl 
życia, który traktuje priory-
tetowo, jest częścią holistycz-
nego podejścia do dobrosta-
nu pracownika i jego rodziny. 
Jako odpowiedzialny praco-
dawca jest świadomy potrze-
by podjęcia złożonych działań 

wspierających pracowników, 
zarówno na poziomie zdrowia 
fizycznego, jak i psychicznego. 
Dlatego spółka oferuje szeroko 
pojęte wsparcie w sytuacjach 
kryzysowych, dla pracowni-
ków i ich rodzin, które zarów-
no dotyczą życia zawodowe-
go, jak i prywatnego. ORLEN 
to duża i różnorodna firma, 
w której stawiamy pracowni-
ka w centrum – nasza oferta 
pozafinansowych benefitów 
odzwierciedla to, że jest on dla 
nas najważniejszy.

Pracownicy – najcenniejszy 
kapitał
Ludzie to najcenniejszy kapi-
tał, dlatego spółka dąży do 
stwarzania takich warunków, 
w których pracownicy będą 
czuli się dobrze. Procesy i roz-
wiązania, jakie są wdrażane, 
mają przede wszystkim odpo-
wiadać potrzebom pracowni-
ków i być zgodne z ich cyklem 
życia w firmie: od pozyska-
nia, przez rozwój, motywowa-
nie, utrzymanie i zakończenie 
pracy. Swoje potrzeby pra-
cownicy wyrażają w cyklicz-
nym badaniu zaangażowania 
i satysfakcji, bieżących ankie-
tach oraz badań typu „pulse 
check”.
Zindywidualizowane podej-
ście gwarantuje uzyskanie 
efektu synergii między aspira-
cjami pracownika a potrzeba-
mi firmy. Ponadto dzięki infor-

macji, jaka otrzymywana jest 
od Top Employers Institute 
w ramach certyfikacji, można 
porównywać własne praktyki 
do najlepszych na rynku oraz 
stale je ulepszać, aby  nadal 
należeć do grona pracodaw-
ców tworzących wyjątkowe 
miejsce pracy. 

Skuteczna polityka  
personalna
W prestiżowym gronie najlep-
szych pracodawców od trzech 
lat jest również ANWIL, 
chemiczna spółka z Grupy 
ORLEN. 
– W ANWILU prowadzo-
na jest konsekwentna polity-
ka kadrowa, której celem jest 
zapewnienie jak najlepszych 
warunków pracy. Dotyczy to 
kwestii wynagradzania oraz 
budowania odpowiedniego 
środowiska pracy, w którym 
liczą się jakość i bezpieczeń-

stwo. Dbamy o rozwój zawodo-
wy i poszerzanie kompetencji. 
Wynika to nie tylko z odpowie-
dzialności, ale również troski 
o pracowników, którzy są naj-
cenniejszym kapitałem firmy. 
Skuteczność i wysoki poziom 
naszych działań potwierdzili 
trzeci już raz eksperci niezależ-
nego instytutu, dzięki czemu 
jesteśmy w gronie najlepszych 
pracodawców w kraju – powie-
działa Agnieszka Żyro, Prezes 
Zarządu ANWIL.
Przyznanie wyróżnienia 
ANWILOWI potwierdza sku-
teczność realizowanej polityki 
personalnej w Grupie ORLEN.
W  tegorocznej edycji konkur-
su organizatorzy interesowa-
li się  rozwiązaniami, mający-
mi na celu troskę pracodawcy 
o ochronę zdrowia i życia pra-
cowników w niełatwym cza-
sie pandemii. ANWIL zapre-
zentował zrealizowany kom-
pleksowy plan wdrożenia 
licznych procedur i środków 
bezpieczeństwa, chroniących 
zdrowie pracowników. Przed-
stawił wdrożone narzędzia, 
umożliwiające zdalne zarzą-
dzanie pracownikami. Wyso-
ka ocena warunków zatrud-
nienia, dostępnych świadczeń 
i benefitów  dla pracowników 
i ich rodzin, a także możliwo-
ści rozwoju kariery zawodo-
wej  i samokształcenia, przy-
czyniły się do nadania tytułu 
także w tym roku.

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy 
wymaga ciągłego doskonalenia także po stronie 
pracodawców. Kształtowanie perspektywicznego 
środowiska i pozytywnej atmosfery pracy, dbałość 
o różnorodność, równość, szacunek oraz integrację 
społeczną, jak też kreowanie prorozwojowej 
polityki personalnej, przy atrakcyjnych warunkach 
zatrudnienia, to zadanie, przed którym bez wyjątku 
stoją wszyscy pracodawcy.

PKN ORLEN już po raz jedenasty został uznany 
przez niezależnych ekspertów Top Employers 
Institute jednym z najlepszych pracodawców 
w Polsce. W tym prestiżowym gronie znalazł się 
również ANWIL, chemiczna spółka z Grupy ORLEN. 
Zdobyte tytuły potwierdzają skuteczność polityki 
personalnej w całej Grupie Kapitałowej.

W minionym roku rozma-
wialiśmy z panem w roli 
dyrektora HR w Europie 
Środkowej i Wschodniej,  
a w tym roku jako z preze-
sem Alstom w Polsce na 
Ukrainie i w krajach bałtyc-
kich. Jaki to będzie rok dla 
pana i dla Alstom?
Dla Alstom w Polsce ten rok 
to przede wszystkim jubile-
usz 25-lecia. Oczywiście nasze 
zakłady są obecne w kraju 
dużo dłużej: Pafawag we 
Wrocławiu – 180 lat, Konstal 
w Chorzowie – 150 lat i zakład 
ZWUS w Katowicach – 100 
lat, ale jako Alstom rozpoczę-
liśmy swoją działalność 25 lat 
temu i od tego czasu Alstom 
wprowadza do Polski inno-
wacje, know-how i najwyższe 
standardy HR. W tym czasie 
np. wprowadziliśmy do nasze-
go kraju pociągi dużych pręd-
kości Pendolino i wdrożyliśmy 
pierwszy w kraju Europejski 
System Zarządzania Ruchem 
Kolejowym ERTMS Poziomu 
2. 20 składów Pendolino każ-
dego dnia przemierza 21 tys. 
km docierając do 34 polskich 
miast, a nasze pociągi stano-
wią 25% floty warszawskie-
go metra. Po polskich torach 
jeździ ponad 100 nowocze-
snych lokomotyw Traxx, a w 
Krakowie, Gdańsku i Łodzi 
mieszkańców wozi prawie 100 
nowoczesnych niskopodłogo-
wych tramwajów Flexity. To 
jest ta część naszej działalno-
ści, którą widać gołym okiem, 
to pojazdy, z których wszyscy 
korzystamy, przemieszczając 
się do pracy lub na urlop. Jest 
jeszcze druga – równie ważna 
– grupa naszych produktów, 
które nie są aż tak widoczne 
i oczywiste, czyli systemy ste-
rowania ruchem kolejowym, 
które zapewniają płynność 
ruchu, automatyzują i cyfry-
zują polską kolej. W minio-
nych latach zaprojektowali-
śmy i uruchomiliśmy liczne 
systemy sterowania ruchem, 
poprawiające bezpieczeń-
stwo, płynność ruchu i pręd-
kość pojazdów. To właśnie 
te urządzenia sprawiają, 
że nasza kolej jest szybsza, 
praktycznie bezwypadkowa 
i mniej awaryjna.
Dla mnie to będzie rok dalszej 
współpracy – teraz w innej 
roli – ze świetnym zespo-
łem wybitnych menedżerów 
zarządzających firmą Alstom 
w Polsce, na Ukrainie i w kra-
jach baltyckich. Polska to 
jeden z największych europej-
skich rynków, mamy tu duże 

zakłady produkcyjne, zarów-
no jeżeli chodzi o tabor kolejo-
wy, jak i systemy sterowania 
ruchem, ale przede wszyst-
kim mamy doświadczony 
zespół inżynierów i ekspertów 
z innych dziedzin, który mia-
łem okazję doskonale poznać 
w mojej poprzedniej roli. 

Po raz kolejny Alstom 
otrzymał certyfikat Top 
Employer. Tytuł ten otrzy-
mują tylko firmy, które 
pozytywnie przejdą szcze-
gółowy audyt i proces wery-
fikacji. Czym wyróżnił się 
Alstom na rynku pracy 
w minionym roku?
Alstom jest w Polsce najwięk-
szym producentem i eks-
porterem w branży kolejo-
wej. Jesteśmy silnym, lokal-
nym graczem, a jednocześnie 
światowym liderem w pro-
dukcji inteligentnych rozwią-
zań z zakresu zielonej mobil-
ności. Przypomnę tylko, że 
jako pierwsi na świecie wpro-
wadziliśmy na rynek, a co naj-
ważniejsze – do ruchu pasa-
żerskiego – pociąg wodorowy 
Coradia iLint, a w minionym 
roku pociąg ten był zapre-
zentowany w Polsce na torze 
testowym w Żmigrodzie. 
W Polsce łącznie w 11 zakła-
dach i oddziałach zatrudnia-
my ponad 4 tys. osób. Tak duża 
skala działalności wymaga od 
nas szczególnego podejścia 
do biznesu, a przede wszyst-
kim do ludzi, którzy ten biz-
nes tworzą, czyli do pracow-
ników. Bardzo cieszy nas fakt, 
że już po raz kolejny jako jedy-
na firma z branży kolejowej 
zostaliśmy wyróżnieni tytu-
łem Top Employer. To wyraz 
uznania dla naszych zaawan-
sowanych procesów HR i sys-
temów zarządczych, które 
nadal będziemy rozwijać.
Czym się wyróżniamy? Na 
pewno kompleksowością 
i innowacyjnością. Alstom to 
międzynarodowy know-how, 
innowacje w zakresie auto-
matyzacji i niskoemisyjne-
go taboru, a przede wszyst-
kim silna lokalna działalność 
operacyjna. To daje pracow-
nikom ogromne możliwości 
rozwoju. Nasza oferta jest 
kompleksowa: od produk-
cji pociągu, metra, tramwa-
ju czy elektrycznego autobu-
su miejskiego przez budowę 
sieci komunikacyjnych wypo-
sażonych we wszystkie syste-
my sterowania i zarządzania 
ruchem kolejowym, po dłu-
goletnie utrzymanie serwiso-

we. Nasze produkty są używa-
ne niemalże w każdym zakąt-
ku świata. Nasi inżynierowie 
mogą liczyć na ciekawe pro-
jekty i ciągły rozwój, ponie-
waż nie ma na rynku pracy 
wielu specjalistów z tak sze-
rokim doświadczeniem, jakie-
go potrzebujemy. Stale rozwi-
jamy kompetencje pracowni-
ków, dostarczamy im wiedzę 
i narzędzia oraz pracujemy 
nad tym, by zostali w Alstom 
jak najdłużej. Praca przy pro-
jektach takich jak produk-
cja metra dla Rijadu, Dubaju, 
utrzymaniu jedynych w Pol-
sce pociągów dużych pręd-
kości Pendolino czy instala-
cja innowacyjnych systemów 
sterowania ruchem, np. na 
tak popularnej trasie jak E65 
(Warszawa – Trójmiasto), to 
ciekawe wyzwania i świetne 
doświadczenie zawodowe. 

Jakie możliwości rozwo-
ju zapewnia swoim pracow-
nikom Alstom? Co Alstom 
robi, żeby utrzymać pra-
cowników i ich zaangażo-
wanie? 
Przede wszystkim staramy 
się zatrudniać osoby, które 
lubią wyzwania, ciągłe zmiany 
i zdobywanie wiedzy. Chcemy, 
żeby pracownicy sami z siebie 
angażowali się w życie firmy. 
My im to oczywiście ułatwia-
my, zapewniając odpowiednie 
i ciekawe narzędzia, takie jak 
Alstom University – rozbudo-
waną platformę szkoleń onli-
ne, na której pracownicy znaj-
dą zarówno szkolenia tech-
niczne, jak i tzw. miękkie, pro-
gramy innowacji „CreAction” 
czy „I Nove You”, czy progra-
my, które doskonalą kom-
petencje naszych ekspertów 
technicznych – „World Class 
Manufacturing” i „World 
Class Engineering”. Nasi pra-

cownicy udzielają się w mię-
dzynarodowych grupach pro-
jektowych oraz wewnętrz-
nych inicjatywach ekologicz-
nych, jak program „Wolni 
od plastiku”, dzięki które-
mu w minionym roku zużyli-
śmy aż 20 ton plastiku mniej. 
Angażujemy się też w działa-
nia mające wpływ na lokalne 
społeczności, m.in. wspieramy 
Politechnikę Śląską i lokalne 
szkoły średnie o profilu tech-
nicznym. Co roku organizuje-
my akcję „Zamieniamy kilo-
metry na złotówki”, w której 
dzięki udziałowi pracowników 
i ich rodzin wspieramy finan-
sowo osoby z niepełnospraw-
nościami i potrzebujące pomo-
cy. Przede wszystkim jednak 
komunikujemy się i rozma-
wiamy, mimo pandemii i ogra-
niczonych możliwości spo-
tkań – rozmawiamy regular-
nie zarówno podczas spotkań 
online ze wszystkimi pracow-
nikami, jak i podczas spotkań 
zespołowych poświęconych 
bieżącym zadaniom czy tzw. 
Integration calls – telekon-
ferencji, w których porusza-
my tematy prawie prywatne. 
To szczególnie ważne w okre-
sie pandemii. Tradycją są już 
nasze spotkania informacyjne 
zarówno na poziomie kraju, 
jak i w poszczególnych zakła-
dach, podczas których infor-
mujemy pracowników o bie-

żących działaniach, ale też 
odpowiadamy na zadawane 
nam – często bardzo trudne – 
pytania. 

Polska i UE szykują duże 
inwestycje w moderniza-
cję kolei, co to oznacza dla 
Alstom?
Dla branży kolejowej długo-
falowa strategia ma znacze-
nie kluczowe. Kontrakty opie-
wają na lata, przedsiębior-
stwo musi zatem być przygo-
towane zarówno finansowo, 
technologicznie, jak i opera-
cyjnie na złożone zlecenia. 
Jesteśmy liderem zielonej 
mobilności, innowacyjnych 
i inteligentnych rozwiązań dla 
transportu. Wyzwania zwią-
zane z wdrażaniem Fit for 55, 
inwestycje w ramach Krajo-
wego Planu Odbudowy, Kra-
jowy Program Kolejowy czy 
budowa Centralnego Portu 
Komunikacyjnego wraz z całą 
kolejową infrastrukturą są 
nam znane i jesteśmy gotowi 
by na nie odpowiedzieć. Jako 
Alstom jesteśmy w stanie już 
teraz zapewnić wszystkie nie-
zbędne elementy tej kolejo-
wej transformacji. Projektu-
jemy, wdrażamy i zapewnia-
my rozwiązania odpowiednie 
dla każdej z tych inwestycji 
i każdego komponentu kole-
jowego – od kolei dużych 
prędkości typu Pendolino 

czy naszego sztandarowego 
TGV, przez rozwiązania zero-
emisyjne, jak pociągi wodo-
rowe Coradia iLint, wysokiej 
klasy lokomotywy Traxx, po 
automatykę kolejową, choć-
by w pełni zautomatyzowany 
system transportu pasażer-
skiego Innovia projektowany 
w ramach CPK czy funkcjo-
nujący w Polsce Europejski 
System Zarządzania Ruchem 
Kolejowym (ERTMS). Wpro-
wadzenie do Polski pocią-
gów Pendolino zmieniło obli-
cze polskiej kolei, pasażero-
wie doceniają komfort jazdy, 
znacznie skrócony czas prze-
jazdu, Wi-Fi na pokładzie 
pociągu – to zupełnie nowa 
kolej. Alstom na świecie jest 
ekspertem w zakresie kolei 
dużych prędkości, czyli pocią-
gów, które jeżdżą z prędkością 
ponad 250 km/h, a także bar-
dzo dużych prędkości – ponad 
300 km/h. Nie jestem pilo-
tem, ale to zdaje się tyle, co 
prędkość startowa samolotu. 
Oczywiście osiągnięcie takich 
prędkości wymaga nie tylko 
odpowiedniego taboru, ale 
też odpowiedniej infrastruk-
tury i systemów sterowania 
ruchem – jesteśmy gotowi 
dalej wspierać proces moder-
nizacji kolei w Polsce.

Stale rozwijające się tech-
nologie nadal będą miały 
olbrzymi wpływ na zmia-
ny na rynku pracy, struktu-
rę zawodów i nowe, oczeki-
wane kompetencje. Jakie 
są plany rekrutacyjne 
Alstom w 2022 roku? Kogo 
i do jakich zadań będziecie 
szukać? Jakie kompeten-
cje są dla Alstom ważne? 
Specjalistów rekrutujecie 
z zewnętrz czy szukacie ich 
wewnątrz organizacji?
Alstom to dziś aż 11 zakła-
dów w całej Polsce. Każdy 
z nich ma określoną specjali-
zację i potrzeby, a co za tym 
idzie poszukujemy szerokie-
go wachlarza kompetencji 
i specjalistów z wielu dzie-
dzin. W pierwszej kolejności 
zawsze stawiamy na naszych 
ludzi. To talenty, które roz-
wijają się wewnątrz Alstom – 
pracownicy wspierani przez 
wewnętrznych ekspertów 
i mentorów, ale z pewnością 
wielu kandydatów pozyska-
my również spoza organiza-
cji. Ciągle rosnące zapotrze-
bowanie mamy na inżynie-
rów różnych specjalizacji oraz 
ekspertów spawaczy, lakierni-
ków, szlifierzy, elektromonte-
rów i pracowników transpor-
tu wewnętrznego. Wzmac-
niamy też dział zarządzania 
projektami oraz dział ofert 
i przetargów, będziemy poszu-
kiwać pracowników operacyj-
nych i funkcji wsparcia. Jeste-
śmy Top Employer w Polsce – 
zapraszamy każdego, kto chce 
razem z nami tworzyć trans-
port przyszłości.
Materiał powstał przy współpacy z Alstom

Alstom od 25 lat stosuje w Polsce 
najwyższe standardy HR
O jubileuszu Alstom w Polsce, trendach na 
rynku pracy w Polsce, wyzwaniach stojących 
przed firmami z branży kolejowej i planach 
rekrutacyjnych na 2022 rok rozmawiamy ze 
Sławomirem Cyzą, prezesem i dyrektorem 
zarządzającym Alstom w Polsce, na Ukrainie 
i w krajach bałtyckich.

Alstom jest w Polsce 
największym producentem 
i eksportem w branży kolejowej. 
Jesteśmy silnym, lokalnym 
graczem, a jednocześnie 
światowym liderem w produkcji 
inteligentnych rozwiązań 
z zakresu zielonej mobilności

sławOmir Cyza

Wioletta Kandziak, Dyrektor 
Wykonawcza ds. Kadr PKN ORLEN

Agnieszka Żyro,  
Prezes Zarządu ANWIL
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Czego nauczył nas 2021 rok?

Amazon stawia na benefity,  
bezpieczeństwo i elastyczność pracy

Parafrazując słowa: „Gospo-
darka, głupcze”, których 
użył Bill Clinton, wygrywa-
jąc wybory w 1992 r., mogli-
byśmy odpowiedzieć: „Kultu-
ra, drogi pracowniku”. Minio-
ny rok pokazał nam, że kul-
tura to najważniejsze spoiwo 
naszej organizacji. To sposób, 
w jaki odnosimy się do siebie, 
do swojej pracy i do nasze-
go otoczenia, coś, co odróż-
nia naszą firmę od innych. 
Mamy zdefiniowane warto-
ści obrazujące najważniejsze 
dla nas zachowania i posta-
wy, takie jak: pozytywna 
energia i entuzjazm w działa-
niu, poszukiwanie prostych 
rozwiązań, poczucie pilno-
ści oraz potrzeba rozwoju 
i ciekawość świata. Regular-
nie badamy opinie pracow-
ników, włączając w to bada-
nie menedżerów, analizując 
wspólnie jego wyniki i zachę-
cając do stałej pracy nad 
relacjami. Dbamy o otwar-
tą komunikację, co powodu-
je, że pomimo rozproszonej 
struktury blisko 87% pracow-
ników uczestniczyło w ostat-
nim badaniu opinii. 

Nie wystarczy jednak badać, 
należy aktywnie komuniko-
wać wyniki badania, plano-
wać i realizować działania 
będące jego efektem, monito-
rować i komunikować wyni-
ki tych działań pracownikom. 
Nasze doświadczenia poka-
zały, że rytuały, które trwa-
le zakorzeniły się w naszej 
spółce jeszcze przed pande-
mią (takie jak np. aukcja cha-
rytatywna, Rajd Górski, kon-
kursy dla dzieci, akcja „Książ-
ka na Dzień Dziecka”), stano-
wią bardzo silne spoiwo naszej 
kultury organizacyjnej i mimo 
zmiany w naszym sposobie 
pracy przetrwały i wciąż są 
angażujące dla pracowników. 
Uruchomiliśmy także nowe 
inicjatywy, które wspierają 
kształtowanie kultury orga-
nizacji, takie jak np. inicjaty-
wa Działamy z Wartościami 
– wybór pracowników, spo-
łeczność #Emitel_Aktywnie, 
inicjatywa Dzień Kobiet i Męż-
czyzn, Akcja Dwie Godziny dla 
Rodziny, kampania „Paździer-
nik miesiącem Zdrowia”. 
Uruchomiliśmy także wspól-
nie z firmą House of Skills 

poszerzony projekt bada-
nia kultury organizacyjnej, 
który nazwaliśmy „Siłą kultu-
ry”. W oparciu o metodologię 
wypracowaną przez Hofste-
de Institute, patrzymy na 
naszą organizację z perspek-
tywy kilku wymiarów, takich 
jak: efektywność organizacji, 
nastawienie na klienta, kon-
trola/dyscyplina, punkt odnie-
sienia, komunikacja/dostęp-
ność, filozofa zarządzania. 
W każdym z tych wymiarów 
badamy, gdzie aktualnie znaj-
duje się Emitel, a gdzie chcie-
libyśmy być mając na uwa-
dze nasze plany strategiczne 
i zmieniające się otoczenie. 
Obecnie analizujemy wyni-
ki badania i przygotowujemy 
program działań.
Dbałość o kulturę i relacje 
powoduje, że mamy stosun-
kowo niską rotację, widzimy, 
że poza wynagrodzeniem jest 

coś, co powoduje, że ludzie 
chcą zostać w naszej firmie. 
O tym, że mamy dziś do czy-
nienia ze zjawiskiem rosną-
cej konkurencji i trudnością 
w poszukiwaniu pracowników 
nie trzeba dziś nikogo przeko-
nywać. Badania firmy Kin-
centric pokazują, że 57 proc. 
pracowników rozważa zmia-
nę pracy. W Emitel, wg. ostat-
niego badania opinii, ponad 
76 proc. pracowników dekla-
ruje, że pomimo otrzymania 
podobnej oferty z innych firm 
pozostałoby w naszej firmie, 
a ponad 82 proc. uważa, że 
Emitel jest dobrym pracodaw-
cą na rynku. To bardzo dobre 
i napawające nadzieją wyniki 
– wciąż jednak widzimy prze-
strzeń do dalszej pracy.
Kultura pomaga nam anga-
żować i motywować pra-
cowników do wymagających 
projektów, a takim jest cho-
ciażby projekt refarmingu, 
czyli zmiany pasma nada-
wania naziemnych progra-
mów telewizyjnych. Projekt, 
który wymaga ogromnego 
zaangażowania i czasu pra-
cowników służb technicz-
nych oraz komórek wsparcia. 
Bez współpracy i zaangażo-
wania pracowników realiza-
cja takich projektów byłaby 
znacznie utrudniona.
To dzięki naszej kulturze 
organizacyjnej przeszliśmy 
bez problemów na pracę 
hybrydową i zachowuje-
my bezpieczeństwo w pracy. 

Tylko oparcie się na wzajem-
nym zaufaniu i na wynikach 
pracy, zamiast na kontroli jej 
przebiegu, pozwala nam osią-
gać założone cele biznesowe. 
Jesteśmy świadomi, że taka 
praca ma zarówno blaski, jak 
i cienie, a wzajemny kontakt 
wzmacnia poczucie wspólno-
ty i buduje relacje, jednak bez-
pieczeństwo ma dla nas zna-
czenie priorytetowe. Pracuje-
my nad docelowym modelem 
pracy, jednak już teraz widzi-
my, że praca w modelu hybry-
dowym pozostanie z nami na 
stałe i musimy w nim zapew-
nić warunki, w których każdy 
odnajdzie coś dla siebie.
Niezależnie od tego, jak 
mocno pracujemy nad kul-
turą, rok 2021 pokazał nam 
rosnącą presję płacową. 
To drugi ważny element 
w naszych założeniach. Stąd 
decyzja o ponownym warto-
ściowaniu stanowisk pracy, 
które przeprowadziliśmy 
z firmą Mercer. Wyniki tego 
wartościowania pozwoli-
ły nam odnieść się do rynku 
i pomogły podjąć decyzję 
o zmianach w polityce wyna-
grodzeń w 2022 r. Pracuje-
my także nad rozszerzeniem 
oferty benefitów, stąd decy-
zja o uruchomieniu platfor-
my kafeteryjnej, przeglądzie 
i uaktualnieniu pakietu opie-
ki medycznej i podejmowa-
niu innych działań mających 
na celu uatrakcyjnienie oferty 
dedykowanej pracownikom. 

Dużym wyzwaniem, przed 
jakim stajemy, jest zarządza-
nie różnorodnością, szcze-
gólnie w kontekście wieku. 
Emitel to firma dojrzała – 
z doświadczeniem i kom-
petencjami pracowników. 
Dbamy i cenimy długoletnich 
pracowników, jednak wyzwa-
niem jest zmiana pokolenio-
wa, z jaką mamy do czynie-
nia. To powoduje koniecz-
ność zapewnienia oferty 
zarówno dla pracowników 
starszych wiekiem i doświad-
czeniem, jak i młodych ludzi, 
którzy do nas dołączają. Pra-
cujemy nad taką ofertą, a jed-
nocześnie promujemy wizeru-
nek Emitel jako atrakcyjnego 
miejsca pracy w grupie doce-
lowej, którą stanowią głównie 
przyszli absolwenci średnich 
szkół technicznych oraz stu-
denci uczelni technicznych. 
Służy temu szereg projek-
tów realizowanych wspólnie 
z uczelniami, jak m.in. Case-
week, Level Up Your Skills, 
Tydzień karier na WAT, 
Przewodnik dla studentów 
politechnik oraz organizowa-
nie praktyk dla uczniów szkół 
średnich. Ważnym elemen-
tem jest także udział w bada-
niu TOP Employers. Dlate-
go z tym większą satysfakcją 
jesteśmy dumni, po raz kolej-
ny otrzymując certyfikat TOP 
Employers Polska 2022. To 
zasługa każdego z nas, każde-
go pracownika Emitel, i za to 
serdecznie dziękuję. 

Jak wygląda rynek pracy 
w naszym kraju z perspek-
tywy największego ame-
rykańskiego pracodawcy 
w Polsce?
Instytucje badające i monito-
rujące rynek pracy wyraźnie 
wskazują, że sytuacja w obsza-
rze zatrudnienia zmienia się 
dynamicznie – liczba ofert prze-
wyższa poziom sprzed pande-
mii, coraz więcej pracodawców 
zgłasza problemy z pozyska-
niem wykwalifikowanych pra-
cowników a rozwój technologii 
oraz wyzwania demograficzne 
dodatkowo pogłębiają dyspro-
porcje istniejące już na rynku 

pracy. Co oczywiste, oczekiwa-
nia względem pracodawców 
rosną również w tych regio-
nach, w których odnotowuje 
się niskie wskaźniki bezrobo-
cia. Nie bez powodu możemy 
zatem mówić o „rynku pracow-
nika”, co pociąga oczywiście za 
sobą zwiększające się wymaga-
nia względem pracodawców. 
Chodzi nie tylko o atrakcyjne 
wynagrodzenia czy dodatko-
we świadczenia, ale również 
o takie elementy polityki per-
sonalnej, bez których zdoby-
cie i utrzymanie pracowników 
staje się utrudnione czy wręcz 
niemożliwe.

Amazon zdobył tytuł Top 
Employer. Co dzisiaj powin-
no cechować dobrego pra-
codawcę i jak mimo ogrom-
nych trudności na rynku 
pracy zrekrutować i utrzy-
mać pracowników?
Bez wątpienia jednym z naj-
ważniejszych aspektów pra-
cowniczych, ale – jak dowodzą 
badania rynkowe – nie stano-
wiącym kluczowego elemen-
tu, jest wynagrodzenie. Rekru-
towani pracownicy weryfi-
kują bowiem w ofertach rów-
nież dodatkowe, pozapłacowe 
benefity oraz możliwości roz-
woju zawodowego, co w Ama-
zon jest standardem. Ogromne 
znaczenie ma również bezpie-
czeństwo w miejscu pracy i sta-
bilność zatrudnienia, w tym 
chociażby możliwość zawar-
cia umowy o pracę, świadcze-
nia społeczne itp. To absolutne 
filary zatrudnienia w Amazon, 
wspierane dodatkowo taki-
mi atrybutami propracowni-
czymi jak: elastyczność pracy 
pozwalająca na swobodne 
pogodzenie obowiązków i pasji 
życiowych z pracą, chociażby 
dzięki czterodniowemu tygo-
dniowi pracy na wybranych 
stanowiskach i zmianach czy 
też propagowanie inkluzyw-
nej kultury pracy. W Amazon 
stawiamy na różnorodność, 
równość oraz integrację spo-

łeczną, bowiem tak zbudowa-
ne zespoły pozytywnie wpły-
wają m.in. na nasze produkty 
i usługi, pomagając nam lepiej 
współpracować z klientami, 
partnerami handlowymi, pra-
cownikami i społecznościami 
ze wszystkich środowisk.
Amazon to zdecydowanie 
wielokulturowe środowi-
sko pracy, otwarte dla każ-
dego, w tym także dla osób 
dotkniętych skutkami pan-
demii COVID-19 oraz czę-
sto wykluczanych z rynku 
z powodu wykształcenia, 
braku doświadczenia czy nie-
standardowych zdolności psy-
chofizycznych.

Ile osób zatrudnia Amazon 
w Polsce, jakie to są sta-
nowiska, czy poszukujecie 
nowych pracowników?
Bohaterowie dnia codzienne-
go Amazon, bo o nich mowa, 
tworzą w Polsce już ponad  
25 tys. zespół wspierający 
m.in. działania operacyjne, 
przyczyniając się do tego, że 
paczki zamawiane na Ama-
zon.pl docierają sprawnie i na 
czas do odbiorców. To właśnie 
oni, wspólnie – dzięki różnym 
doświadczeniom, pomysłom 
i punktom widzenia – budu-
ją przyszłość. Bez względu 
na pochodzenie, rasę, język, 
kulturę, płeć, wiek, zdolno-

ści psychofizyczne, orienta-
cję seksualną, przekonania 
religijne, wykształcenie czy 
kwalifikacje.
Od początku 2020 r. Amazon 
zwiększył zatrudnienie o 7 tys. 
stałych miejsc pracy, oferując 
przy tym bardzo różne stano-
wiska, począwszy od pracow-
ników poziomu początkowe-
go po oferty dla specjalistów 
zatrudnionych w centrach 
logistyki na terenie całego 
kraju, biurach, działach obsłu-
gi klienta, a także w Centrach 
Rozwoju Technologii i Ama-
zon Web Services.
Liczby te zobowiązują, bo stoi 
za nimi wielka odpowiedzial-
ność za dziesiątki tysięcy pra-
cowników. To ich zdrowie 
i bezpieczeństwo wyznaczają 
standardy pracy, a to z kolei 
przekłada się na tak ważne 
aspekty jak: koncentracja na 
kliencie, a nie na konkuren-
cji, pasja do innowacyjnych 
rozwiązań, zaangażowanie 
na rzecz doskonałości opera-
cyjnej oraz myślenie długofa-
lowe. Amazon dąży do tego, 
by być najlepszym pracodaw-
cą, najbezpieczniejszym miej-
scem pracy oraz najbardziej 
zorientowaną na klienta firmą 
na świecie. Nie byłoby to moż-
liwe bez solidnych, odpowie-
dzialnych i ambitnych pra-
cowników.

Czym Amazon zachęca kan-
dydatów do pracy?
Pakiet pracowniczy w Ama-
zon tworzy wiele elementów 
składowych, wykraczających 
znacząco poza świadczenia 
finansowe.
Aktualnie wynagrodzenie 
pracowników centrów logi-
stycznych Amazon wynosi 
24,3 zł/h brutto wraz z pre-
mią frekwencyjną. Pracow-
nicy Amazon korzystają 
również z: prywatnej opieki 
medycznej, ciepłych posił-
ków za „złotówkę”, dar-
mowego dojazdu do pracy 
na wybranych trasach czy 
karty Multisport. Osoby pra-
cujące w centrach logistycz-
nych szczególnie chwalą 
sobie czterodniowy tydzień 
pracy na określonych stano-
wiskach i zmianach. Ponad-
to, przy stażu dłuższym niż 
rok mogą skorzystać z pro-
gramu „Postaw na swój roz-
wój”, w ramach którego 
Amazon oferuje pokrycie 95 
proc. kosztów edukacji, kur-
sów czy materiałów eduka-
cyjnych do wysokości 26 tys. 
zł w ciągu czterech lat.
To wszystko sprawia, że Pol-
ska stała się dla Amazona 
jednym z krajów o najwyż-
szym zatrudnieniu utalen-
towanych pracowników na 
świecie.

Prawie dwa lata żyjemy w nowej rzeczywistości, 
w wielu aspektach różnej od tego, z czym 
mieliśmy do czynienia w przeszłości. Każdy 
ma swoje osobiste doświadczenia tego okresu 
i w każdej firmie wyglądał on inaczej. W Emitel 
ten czas nauczył nas wiele, ale kilka rzeczy 
zasługuje na szczególną uwagę.

Dobre praktyki w polityce personalnej to 
gwarant rozwoju zawodowego pracowników 
i firmy – mówi Marta Dworowska, dyrektor HR 
w regionie CEE, Amazon.

Rafał Sekuła,  
dyrektor Biura HR Emitel S.A.

Szklany sufit jeszcze się trzyma,  
ale kobiety coraz chętniej wchodzą  
do świata nowych technologii

Świat się jednak zmienia i sami 
pracownicy oczekują dziś więk-
szej różnorodności w firmach. 
Dzisiejsze kobiety są awangar-
dą tych zmian i udowadniają, 
że znakomicie odnajdują się 
zarówno na stanowiskach spe-
cjalistycznych, eksperckich, 
jak i na najważniejszych stano-
wiskach zarządczych.  
Standardowe, stereotypowe 
role przypisywane płciom już 
dawno przestały mieć znacze-
nie na rynku pracy i w świecie 
biznesu, a udział kobiet w życiu 
przedsiębiorstw stanowi o sile 
wielu podmiotów. Według 
badań McKinsey firmy, w któ-
rych występuje większe zróż-
nicowanie płci, mają o 21 proc. 
większe szanse na osiągnięcie 
ponadprzeciętnej rentowności.
Z raportu Eurofundu i cen-
trum badawczego Komisji 
Europejskiej wynika, że luka 
w aktywności zawodowej 
się zmniejsza, a co ważniej-
sze wiele kobiet coraz czę-
ściej chce pracować w zawo-
dach przyszłości. A to właśnie 
nowe technologie będą napę-

dzały rozwój świata. Jeże-
li przy ich tworzeniu zabrak-
nie kobiet, nasza perspektywa 
i odmienne potrzeby nie zosta-
ną należycie uwzględnione, co 
przełoży się na jakość produk-
tu czy usługi. Do tego docho-
dzi efektywność biznesowa. 
Przykładowo z badań think 
tank Opendoor Polska z 2020 
r. wynika wprost, że bez kobiet 
w grupie menedżerskiej 
młode firmy szybciej upada-
ją – mówi Alicja Tatarczuk, 
menedżerka ds. public affairs 
i CSR w Huawei Polska.
W całej branży technologicz-
nej zatrudnienie kobiet sięga 
dziś 20–25 proc. Co więcej, 
w Polsce tylko lekko ponad 15 
proc. studentów informatyki 
to kobiety. To wyraźnie poka-
zuje, jak silne nadal pozostają 
stereotypy. Zdaniem Huawei 
potencjał jest jednak znacz-
nie większy. Z naszych obser-
wacji i doświadczeń wynika, że 
kobiety zaczynają odgrywać 
coraz większa rolę w świecie 
start-upów. W naszym kon-
kursie dla młodych innowato-

rek i innowatorów – Huawei 
Startup Challenge – ponad 44 
proc. zgłoszonych firm to start-
-upy, gdzie pracuje co najmniej 
tyle samo kobiet co mężczyzn. 
Z tego w 21,7 proc. firm domi-
nują kobiety jako założyciel-
ki, członkinie zarządów czy 
trzon zespołów projektowych 
– komentuje Alicja Tatarczuk.  

Nowe pokolenie  
cyfrowych specjalistek 
Jak zwraca uwagę ekspert-
ka, chęć pracy w branży tech-
nologicznej w Polsce widać 
zarówno wśród doświadczo-
nych zawodowo kobiet, które 
choćby pracują w zespołach 
Huawei, jak i wśród mło-
dych kobiet, studentek uczel-
ni tak technicznych, jak i nie-
technicznych. – Nasz flagowy 
program edukacyjny dla stu-
dentów – Seeds for the Futu-
re – realizowany w ponad 100 
krajach świata zakłada, że 
minimalny udział kobiet każ-
dego roku to jedna trzecia. 
W tym roku w Polsce mieli-
śmy aż 51 proc. uczestniczek, 

co pokazuje niezwykły poten-
cjał i zainteresowanie kobiet 
karierą w świecie technologii 
– dodaje Tatarczuk. 
Huawei od kilkunastu lat funk-
cjonowania na polskim rynku 
z pełnym przekonaniem anga-
żuje się w inicjatywy na rzecz 
zniwelowania nierówności na 
rynku pracy w obszarze tech-
nologii oraz na rzecz rozwoju 
talentów ICT. Huawei posia-
da m.in. swój własny program 
dla najzdolniejszych dziew-
czyn zainteresowanych tech-
nologiami – School for Female 
Leadership in the Digital Age. 
Firma konsekwentnie wspie-
ra również działania Fundacji 
Perspektywy m.in. jako Part-
ner Technologiczny Women 
In Tech Days, a także kampa-

nii „Dziewczyny na Politechni-
ki!”, której celem jest zachęce-
nie młodych kobiet do studio-
wania na kierunkach STEM 
(nauka, technologia, inżynie-
ria i matematyka).
– Wierzymy, że inspirowanie 
młodych kobiet, pokazywa-
nie im pozytywnych wzorców 
– inżynierek i ekspertek, które 
odnoszą sukcesy w świecie 
wciąż jeszcze stereotypowo 
uznawanym za męski, pozwo-
lą im wzmocnić pewność sie-
bie i przekonanie o tym, że 
mogą bez przeszkód budować 
ścieżkę kariery w branży tech, 
m.in. na pokładzie takich firm 
jak Huawei – przekonuje Ali-
cja Tatarczuk. 

Szklany sufit?  
Mamy na niego sposób 
Nadal wiele kobiet na świe-
cie boryka się z dwoma pro-
blemami. To zjawiska szkla-
nego sufitu oraz niewidzialnej 
pracy. To pierwsze, to wynika-
jąca często z uprzedzeń i ste-
reotypów swoista niewidzial-
na bariera, która sprawia, 
że część osób nie jest w sta-
nie osiągnąć wysokich stano-
wisk w miejscu pracy. Drugie 
zjawisko to wszelkie aktyw-
ności dodatkowe (rodzinne 
i zawodowe), które wykony-

wane są wciąż przede wszyst-
kim przez kobiety, a które są 
nieodpłatną pracą, nierzadko 
także mało docenianą przez 
otoczenie i rodzinę. Nasiliło 
się ono m.in. w toku pandemii 
COVID-19 i częściej staje się 
przyczyną wypalenia zawodo-
wego lub chronicznego stresu.   
– Elastyczność, empatia, dąże-
nie do różnorodności, posza-
nowanie innych i zapobiega-
nie wykluczeniu są wpisa-
ne w naszą kulturę bizneso-
wą i ma to ogromny wpływ 
na funkcjonowanie naszego 
środowiska pracy. Wszystkie 
osoby zatrudnione w Huawei 
mają okazję do realizacji swo-
ich ambicji zawodowych, bez 
względu na płeć czy poziom 
stanowiska. Działając w Polsce 
od ponad 17 lat, zawsze kładli-
śmy nacisk również na rozwój 
edukacji cyfrowej oraz pod-
noszenie kompetencji w tym 
zakresie i takie same podej-
ście mamy wobec naszych 
pracowników, którym oferuje-
my dostęp do szeregu szkoleń. 
Wszystko po to, by każdy pra-
cownik – mężczyzna i kobieta 
– mógł błyszczeć i być docenio-
ny w tych obszarach, które sta-
nowią o jego indywidualnej sile 
– podsumowuje Alicja Tatar-
czuk z Huawei. 

Z raportu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy wynika, że firmom 
zarządzanym przez kobiety o wiele trudniej jest pozyskać finansowanie 
od inwestorów. Według statystyk unijnych różnice w wynagrodzeniach 
kobiet i mężczyzn nadal sięgają 14 proc. 

Alicja Tatarczuk,  
menedżerka ds. public affairs 
i CSR w Huawei Polska

WSZYSTKO O ZMIANACH W PRAWIE PRACY W 2022 R.

W komentarzu omówiono m.in.: 

 zmiany w zakresie naliczania wynagrodzeń wprowadzone przez Polski Ład,
  nowe obowiązki pracodawców w zakresie ochrony sygnalistów,
  zmiany w zasadach wykonywania pracy w niedziele w placówkach handlowych.

Publikacja przedstawia aktualne rozwiązania w zakresie prawa pracy, 
obowiązujące w czasie pandemii COVID-19. Komentarz uwzględnia również 
najnowsze regulacje w zakresie prawa pracy wchodzące w życie w 2022 r. 
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Praca, która zmienia życie ludzi

Praca w Lidlu to inwestycja w siebie

Medtronic jest światowym 
liderem branży technologii 
medycznych. Produkowane 
przez nas urządzenia umożli-
wiają prowadzenie innowacyj-
nych terapii w niespotykanym 
dotąd zakresie, realizujemy 
Misję łagodzenia bólu, przy-
wracania zdrowia i wydłuża-
nia życia. Ważnym obszarem 
naszej działalności jest rów-
nież aktywne uczestnictwo 
w życiu społecznym i progra-
mach charytatywnych.
Medtronic Poland, pol-
ski oddział koncernu, po 
raz piąty z rzędu zdobył 
tytuł Top Employer, zosta-
liśmy również uhonorowa-

ni Top Employer Europe. 
To potwierdzenie przyjętych 
przez nas zasad i tego, że pra-
cownicy – nasza najcenniej-
sza wartość – mogą realizo-
wać w Medtronic swoje aspi-
racje, czerpać satysfakcję 
ze swoich osiągnięć i pozy-
tywnego wkładu do otacza-
jącego świata. W Medtronic 
Poland pracuje ponad 700 
osób, z których większość to 
wysoko wykwalifikowani spe-
cjaliści.
Medtronic to miejsce pracy 
otwarte na dyskusję, uwagi, 
pomysły dotyczące tego, jak 
jeszcze lepiej wypełniać naszą 
Misję. Uważamy, że kluczem 
do sukcesu jest wsłuchiwa-
nie się w potrzeby naszych 
pracowników. To głos, które-
go wartość niezmiernie ceni-
my. Dokładamy starań, żeby 
budować kulturę wzajemne-
go zaufania. 
Jednocześnie dbamy o każde-
go  pracownika. To jeden z fila-
rów naszej Misji, od same-
go początku istnienia naszej 
firmy, czyli przeszło 70 lat. 
W związku z tym szczególną 
wagę przywiązujemy do róż-
norodności. – Medtronic to 
przyjazne miejsce pracy. Miej-

sce, które nie wyklucza. Sza-
nujemy i wspieramy różno-
rodność na wielu poziomach 
– parytetu płci, różnorodności 
pokoleniowej, kulturowej oraz 
orientacji seksualnej – mówi 
Anna Sikorska, HR Manager 
Medtronic Poland. W naszej 
opinii różnorodność ma klu-
czowy wpływ na innowacyj-
ność, kreatywność, wysoką 
jakość procesu podejmowa-
nia decyzji – tak istotnych dla 
światowego lidera w swojej 
branży, jakim jest Medtronic.
– Różnorodność wspiera 
poczucie wspólnoty oraz moty-
wację naszych pracowników. 
W ścisłej grupie zarządzającej 

naszej firmy aż 45 proc. stano-
wią kobiety. To wynik, z które-
go powinniśmy być dumni, nie-
mniej jednak nie spoczywamy 
na laurach i nieustannie dąży-
my do wyrównania propor-
cji płci we wszystkich obsza-
rach naszej organizacji – doda-
je Anna Sikorska.
W ramach naszej firmy pręż-
nie działa Medtronic Women’s  
Network, której celem jest 
nie tylko wsparcie kobiet na 
ścieżkach kariery, ale też 
pomoc w zachowaniu równo-
wagi między życiem prywat-
nym i zawodowym. 
Ponadto jednym z naszych 
priorytetów jest zaangażo-

wanie w działania z obszaru 
społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu. Co roku orga-
nizujemy dwie akcje chary-
tatywne – latem Project 6  
(od 6. filaru naszej Misji), 
a zimą Świąteczną Lote-
rię Medtronic. Przy zaan-
gażowaniu pracowników 
wspieramy potrzebujących 
– zarówno ludzi, jak i środo-
wisko naturalne oraz zwie-
rzęta. Jesteśmy również 
zaangażowani w proekolo-
giczne działania w ramach 
akcji „Together We Care”, 
obejmujące, między inny-
mi, sadzenie drzew, oczysz-
czanie lasów ze śmieci i pro-

mowanie zachowań proeko-
logicznych. 
W 2022 roku, po raz drugi 
w historii, Drużyna Medtronic 
Poland pobiegnie w najwięk-
szym, liczącym ok. 550 km,  
biegu charytatywnym Euro-
py RopaRun. Bieg odbę-
dzie się na początku czerw-
ca w Holandii. Medtro-
nic Poland bierze też udział 
w akcji „Różowa skrzynecz-
ka” na rzecz walki z wyklu-
czeniem menstruacyjnym. To 
bardzo smutne, że z powodu 
trudnej sytuacji materialnej 
ponad pół miliona Polek nie 
ma dostępu do środków higie-
ny osobistej.

Prawie połowa zatrudnio-
nych pracuje w Lidl Polska 
od co najmniej 5 lat, wielu 
od rozpoczęcia działalno-
ści firmy w Polsce, czyli od 
2002 roku. W jaki sposób 
wspieracie rozwój pracow-
ników?
Praca w Lidlu, niezależnie od 
wieku, płci i stanowiska, to 

inwestycja w siebie, ponieważ 
ciągły rozwój jest naszą war-
tością – inspirujemy naszych 
pracowników do rozwoju 
razem z nami. Wyróżnienie 
Top Employer potwierdza 
słuszność takiego podejścia. 
Rozpoczynający pracę mogą 
liczyć na wsparcie mentora 
i instruktora, a także korzy-

stać z bogatego pakietu szko-
leń oraz programów rozwojo-
wych. Do pracowników skle-
pów adresowany jest cykl 
szkoleń, który poszerza hory-
zonty, ułatwia pracę oraz 
przygotowuje i umożliwia 
awans na wyższe stanowiska. 
Jeśli na co dzień pracownicy 
posługują się językiem obcym, 
firma finansuje kursy języko-
we. W ubiegłym roku wpro-
wadziliśmy bezpłatny benefit 
dla wszystkich pracowników, 
ale także członków ich rodzin 
– dostęp online do nauki języ-
ków obcych eTutor.
Akademia Zarządzania 
pozwala rozwijać kompeten-
cje miękkie. Jest to cykl szko-
leń. W przypadku nowych 
pracowników, na pozio-
mie podstawowym, obejmu-
je komunikację, współpra-
cę z klientem wewnętrznym 
i zewnętrznym, planowanie 
i organizację pracy, zarządza-
nie zespołem. Jej ukończenie 
daje dostęp do szerokiej puli 
szkoleń na poziomie zaawan-
sowanym.

Jakie inne działania prowa-
dzicie, ułatwiające podno-
szenie kwalifikacji i awan-
se?
Aby dobrze zaplanować 
ścieżkę rozwoju pracow-
ników, stworzyliśmy pro-
ces zarządzania talentami 
„Talent Management”. Efek-
tem tego działania jest liczba 

awansów wewnętrznych na 
poziomie ponad 70%. 
Organizujemy spotkania, 
podczas których analizowane 
są osiągnięcia i obszary roz-
wojowe pracownika, na tej 
podstawie przełożony wpro-
wadza ocenę roczną do syste-
mu Talent i proponuje działa-
nia szkoleniowo-rozwojowe. 
Mamy również dni rozwoju, 
których celem jest określenie 
mocnych stron i obszarów 
rozwojowych oraz stworze-
nie indywidualnych planów 
rozwoju.
Prowadzimy Akademię 
Managera, są to szkolenia 
zawierające kompendium 
wiedzy dla osób będących 
na początku swojej przygody 
zarządzania zespołem, aby na 
nowych stanowiskach poczuli 
się lepiej i pewniej.
Ze względu na charakter naszej 
firmy, ważna jest wymiana 
doświadczeń i rozwój kadry 
menedżerskiej w środowisku 
międzynarodowym. Stwarza-
my również takie możliwości.

To otwiera kolejne szanse.
Pracownicy mogą wyjechać 
za granicę w ramach progra-
mu International Job Rota-
tion, spróbować pracy jako 
ekspert w innym kraju albo 
uczestniczyć w międzyna-
rodowej rekrutacji w grupie 
Schwarz, do której należymy.
W przypadku pierwszego 
programu, podczas półtora-

rocznego pobytu za grani-
cą przez pierwsze 3 miesią-
ce pracownik pogłębia umie-
jętności językowe, następnie 
podejmuje pracę. Trwające 
od 3 do 24 miesięcy oddele-
gowanie eksperckie ma na 
celu wsparcie innych krajów 
fachową wiedzą i doświad-
czeniem.  
Wspomnę jeszcze o progra-
mie rozwojowym dla przy-
szłych dyrektorów, w ramach 
którego pracownik zdoby-
wa doświadczenie między-
narodowe oraz bierze udział 
w seminariach, gdzie zdoby-
wa wiedzę dotyczącą wszyst-
kich obszarów działalności 
firmy i nawiązuje kontakty 
międzynarodowe. Trwa on 
od 12 do 24 miesięcy.
Każdy pracownik, który 
decyduje się na udział w pro-
gramie międzynarodowym, 
otrzymuje wszelką pomoc: 
od przygotowania umowy 
o oddelegowanie po spraw-
dzenie wymogów imigracyj-
nych, organizację przepro-
wadzki, znalezienie miesz-
kania, organizację kursu 
językowego i ustalenie 
planu wdrożenia. Obecnie 18 
osób uczestniczy w różnego 
rodzaju programach rozwo-
jowych za granicą.

Jakie korzyści odnoszą 
pracownicy i firma z pro-
gramów międzynarodo-
wych?

Nie tylko budują one umie-
jętności językowe, ale także 
dają możliwość spojrzenia 
na firmę w szerszej perspek-
tywie. Pracownicy poznają 
specyfikę biznesową innego 
kraju, uczą się w międzyna-
rodowym środowisku, dzie-
lą się wiedzą. Firma zysku-
je doświadczonych eksper-
tów i menedżerów, którzy po 
powrocie podejmują szersze 
obowiązki.
Dziękujemy naszym wszyst-
kim pracownikom – w Lidl 
Polska jest ich już prawie  
25 000 – za pracę, zaangażo-
wanie oraz chęć rozwoju.

Marta Florczak
Do Lidl Polska dołączyła w kwiet-
niu 2021 r. Wcześniej była m.in. 
dyrektorem zasobów ludzkich 
w Centrum Naukowo-Badaw-
czym w Wiedniu, dyrektorem 
zasobów ludzkich w Lafarge 
Cement we Francji, dyrekto-
rem ds. organizacji i zarządza-
nia zasobami ludzkimi w Lafar-
ge w Polsce, vice-president 
Cement ds. sprzedaży B2B/
B2C. Jest absolwentką Strategic 
Human Resources Management 
na Open Business School of Lon-
don. Uzyskała Diploma in Orga-
nisational Leadership na Said 
Business School Oxford Univer-
sity i ukończyła Advanced Mana-
gement Program IESE Business 
School in Barcelona.

Medtronic Polska po raz piąty z rzędu zdobył 
tytuł Top Employer, w tym roku również Top 
Employer Europe. To dla nas szczególny powód 
do dumy. Nasi pracownicy wykonują pracę, 
która zmienia życie ludzi.

Bogata oferta szkoleń, kursy językowe, 
Akademia Zarządzania czy praca za granicą  
to tylko niektóre propozycje rozwoju dla 
naszych pracowników – mówi Marta Florczak, 
członek zarządu ds. personalnych Lidl Polska.

Anna Sikorska,  
HR Manager Medtronic 
Poland

Medtronic zatrudnia 
ponad 90 tys. pracowni-
ków w ponad 150 krajach. 
Terapie i rozwiązania są 
zgrupowane w 4 jednost-
kach organizacyjnych: Grupa 
Sercowo-Naczyniowa, Grupa 
Chirurgii, Grupa Neuronauki 
i Grupa Cukrzycy. Medtronic 
jest zaangażowany w przy-
spieszenie dostępu do tech-
nologii medycznych, wspie-
ranie integracji, różnorodno-
ści i równości oraz ochronę 
planety. Redukujemy nasz 
ślad węglowy, a do 2030 
roku Medtronic ma osiągnąć 
neutralność klimatyczną.

O firmie
1. Pomoc ludziom przy zastosowaniu 

osiągnięć inżynierii biomedycznej 
w badaniach, projektowaniu, wytwa-
rzaniu i sprzedaży narzędzi oraz 
wyrobów przeznaczonych do łago-
dzenia bólu, przywracania zdrowia 
i wydłużania życia.

2. Ukierunkowanie rozwoju na obsza-
ry inżynierii biomedycznej, w których 
jesteśmy najsilniejsi.

3. Dążenie, bez żadnych ograniczeń, do 
osiągnięcia optymalnej rzetelności 
oraz jakości produktów.

4. Osiąganie uczciwego zysku. 
5. Uznanie osobistej wartości wszyst-

kich pracowników. 
6. Utrzymanie właściwej postawy oby-

watelskiej. 

Filary Misji Medtronic

REKLAMA
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Baxter: praca przyszłości 
od pierwszego dnia

Firma Baxter – od 90 lat 
globalnie i od niemal 30 lat 
w Polsce – codziennie wpły-
wa na życie milionów ludzi 
na całym świecie. Nasze pro-
dukty i terapie można zna-
leźć w szpitalach i klini-
kach, w oddziałach ratunko-
wych i intensywnej terapii, 
a także na salach operacyj-
nych. Wprowadzamy rów-
nież przełomowe rozwiąza-
nia w zakresie domowej opie-
ki nad pacjentami. Działamy 
tam, gdzie innowacyjne roz-
wiązania ratujące i podtrzy-
mujące życie spotykają się 
z codzienną praktyką leka-
rzy, pielęgniarek oraz farma-
ceutów. 
– Naszą misją jest oferowa-
nie pacjentom coraz lep-
szych technologii medycz-
nych i pomoc w uzyskiwa-
niu jak najszerszego dostę-
pu do nowoczesnego leczenia 
– mówi Krzysztof Popław-
ski, General Manager Baxter 
Central Europe & Israel.

Rozwijamy się na świecie 
i w Polsce
Baxter dynamicznie się roz-
wija, poszerza swoje portfo-
lio produktów oraz oferowa-
nych rozwiązań dla pacjen-
tów. Za tą strategią stoją 
takie decyzje jak zakup od 
Johnson&Johnson leku onko-
logicznego, dalsza ekspan-
sja geograficzna, wreszcie 
największa w naszej histo-
rii akwizycja, jaką jest zakup 
amerykańskiej firmy medycz-
nej Hillrom. Razem wkracza-
my w nowy etap naszej trans-
formacji, aby ratować i pod-
trzymywać życie pacjentów 
na całym świecie. Nasze 
połączone portfolio wiodą-
cych produktów i rozwiązań 
będzie służyć jeszcze więk-
szej liczbie osób. 
Dynamiczny rozwój doty-
czy także Polski. Są tu rów-
nież realizowane unikalne 
projekty. – W Polsce zajmu-
jemy się logistyką dostarcze-
nia produktów i zaopatrywa-
niem partnerów w rozwią-
zania technologiczne, wdro-
żeniem tych rozwiązań oraz 
edukacją personelu, tak aby 
szpital skupiał się wyłącznie 
na leczeniu pacjenta. W 2018 
roku otworzyliśmy unikalne 
w tej części Europy centrum 
szkoleniowe, Baxter Educa-
tion Center, w którym pro-
wadzimy działalność eduka-
cyjną skierowaną do kadry 
medycznej, personelu pie-
lęgniarskiego, farmaceu-
tów i pacjentów – opowiada 

Krzysztof Popławski, prezes 
Baxter Polska, Central Euro-
pe i Israel.
Na koniec 2021 roku Baxter 
zatrudniał w Polsce około 
250 osób. Są to między inny-
mi medycy, eksperci jako-
ści, osoby odpowiedzialne 
za regulacje prawne oraz za 
część sprzedażowo-komer-
cyjną. 
Krokiem milowym  dla dal-
szego rozwoju firmy jest 
budowa w Polsce Baxter 
Business Services, czyli 
światowej klasy organiza-
cji finansowej, która będzie 
wspierała struktury Baxter 
w regionie EMEA (Europa, 
Bliski Wschód, Afryka) oraz 
na całym świecie. Zostanie 
w niej zatrudnionych co naj-
mniej 120 osób. Kolejne osoby 
dołączą do innych działów 
firmy, ponieważ Baxter rów-
nolegle rozbudowuje część 
pełniącą funkcję Center of 
Excellence dla poszczegól-
nych obszarów, wspierając 
rynki z całej Europy.
Baxter Business Services to 
grupa zajmująca się dostar-
czaniem scentralizowanych 
usług dla wielu procesów biz-
nesowych firmy. Różnorod-
ność obszarów finansowych 
oraz zadań zapewni możliwo-
ści ciągłego rozwoju i budo-
wania ścieżki zawodowej pra-
cowników. – W Polsce mamy 
świetnych specjalistów, kom-
petentnych, władających 
wieloma językami, stąd decy-
zja o ulokowaniu tu Baxter 
Business Services. Stwarza-
my w ten sposób dodatkowe 
możliwości rozwijania karie-
ry zawodowej w międzynaro-
dowym środowisku – podkre-
śla Krzysztof Popławski.
Baxter Business Services nie 
jest typowym centrum usług 
wspólnych SSC/BPO, lecz 
centrum finansowym będą-
cym integralną częścią biz-
nesu. Mieści się w Warsza-
wie, w tej samej lokalizacji, co 
główna siedziba firmy. – Nie 
powielamy schematów, tylko 
tworzymy unikalne środowi-
sko, pozwalające na rozwój 
w finansach – opisują przed-
stawiciele zespołu Talent 
Acquisition w Baxter Polska.

Wyróżniają nas wartości
Baxter jako pracodaw-
ca wyróżnia się pod wzglę-
dem swojej oferty na rynku 
pracy. Zdecydowanie sta-
wia na różnorodność, inklu-
zywność, otwartość, wpływ 
pracowników na procesy 
w firmie i jej rozwój. – Bar-

dzo cenimy odwagę i pozy-
tywne nastawienie do inno-
wacji, zmian, transformacji. 
W Baxter przyświecają nam 
cztery kluczowe wartości: 
szybkość, odwaga, współpra-
ca i upraszczanie – wskazu-
je Justyna Betta, Senior HR 
Manager Central Europe, 
Baxter Polska.
Szczególne podejście firmy 
Baxter do pracowników 
widać już na etapie rekruta-
cji. Procedury są uproszczo-
ne, przyjazne i nakierowane 
na to, aby w maksymalnym 
stopniu ułatwić kandyda-
tom aplikowanie na optymal-
ne dla nich stanowisko. Kan-
dydaci mogą wybrać, w jaki 
sposób zgłosić swoją ofer-
tę, na przykład przez stro-
nę www.baxter.com/careers 
lub portal LinkedIn. Procesy 
rekrutacyjne prowadzone są 
sprawnie i z myślą o jak naj-

lepszym doświadczeniu kan-
dydatów. 
– Oceniamy profil kandyda-
ta i czasami doradzamy, aby 
aplikował również na inne 
stanowisko – mówi Sławomir 
Baran, Senior Talent Acquisi-
tion Partner w Baxter Polska.

Wspieramy pracowników 
w rozwoju
– Od początku wspieramy 
pracowników w rozwoju, 
nasi menedżerowie są goto-
wi zapewnić to co niezbęd-
ne, aby mogli pełnić rolę, do 
której nie mają jeszcze nawet 
wystarczającego doświadcze-
nia. Do każdego kandydata 
podchodzimy indywidualnie 
– podkreśla Anna Piwowar-
ska, Talent Acquisition Part-
ner w Baxter Polska.
W procesie onboardingu 
nowego pracownika wspie-
ra „buddy”, czyli osoba, która 

pomaga we wdrożeniu i poka-
zuje organizację. Do dyspozy-
cji są również między innymi 
osoby z HR, które odpowia-
dają, na przykład, na pytania 
dotyczące benefitów. Oprócz 
prywatnej opieki medycznej, 
ubezpieczenia na życie, Pra-
cowniczego Programu Eme-
rytalnego, karty sportowej, 
premii i nagród czy możliwo-
ści zakupu akcji firmy Baxter 
z 15-proc. zniżką, pracownicy 
mają między innymi możli-
wość uzyskania dofinansowa-
nia do studiów, studiów pody-
plomowych i kursów specja-
listycznych. Pracodawca 
w pełni finansuje naukę języ-
ków obcych. W zależności od 
potrzeb biznesowych może 
być to język angielski lub inne 
języki.
Ważnym elementem kultury 
Baxter jest „can do attitude” 
– każdy pomysł jest rozpatry-
wany, w hierarchii firmy nie 
ma barier, które hamowałyby 
inicjatywy dotyczące uspraw-
nień. 
Warto wspomnieć o róż-
nych grupach networkingo-
wych tworzonych przez pra-
cowników, jak również ini-
cjatywach związanych 
z wymianą wiedzy oraz 
doświadczeń. Ważna dla nas 
jest ścieżka kariery pracowni-
ka, i mówimy tu raczej o „career  
rockwall” niż o „career ladder”, 
czyli o różnych kierunkach 
rozwoju, aniżeli skupianiu się 
wyłącznie na ścieżce pionowej.
Towarzyszą temu liczne pro-
gramy edukacyjne organizo-
wane zarówno lokalnie, jak 
i na poziomie regionalnym 
czy globalnym. Udostęp-
niamy pracownikom rów-
nież nowoczesną platfor-
mę e-learningową, na której 
można znaleźć zasoby edu-
kacyjne z przeróżnych dzie-
dzin. Lokalnie organizujemy 
spotkania klubu dyskusyjne-
go poświęconego szkoleniom, 
gdzie pracownicy wymieniają 
się doświadczeniami w okre-

ślonej dziedzinie i spostrze-
żeniami dotyczącymi mate-
riałów edukacyjnych.  Zachę-
camy również do dzielenia się 
wiedzą pracowników, co jesz-
cze bardziej wzbogaca naszą 
ofertę szkoleniową. Przykła-
dem jest Akademia Bizne-
su, szkolenia z Excela oraz 
z zarządzania stresem.
Temat rozwoju zawodowego 
jest jednym z ważnych ele-
mentów rozmów feedbacko-
wych pomiędzy pracownika-
mi a ich managerami i każdy 
pracownik Baxter planuje 
i uzgadnia swój indywidual-
ny plan rozwoju. Dzięki temu 
managerowie mogą wspie-
rać swoich pracowników 
w rozwoju wewnątrz firmy. 
W ubiegłym roku ponad  
10 proc. pracowników awan-
sowało lub zmieniło rolę 
w ramach Baxter w Polsce.

Coś więcej niż praca
W Baxter pracownicy mogą 
realizować swoje cele zawo-
dowe, czuć satysfakcję 
i dumę, ponieważ stawia-
my czoła wyzwaniom szyb-
ko zmieniającego się kra-
jobrazu opieki zdrowotnej. 
Cieszymy się, że możemy 
kultywować kulturę zorien-
towaną na pacjenta, która 
ceni różnorodność i inklu-
zywność, rozwój zawodowy 
i odpowiedzialność społecz-
ną. Tworzymy miejsce pracy, 
w którym jesteśmy szczęśli-
wi, odnosimy sukcesy i wza-
jemnie się inspirujemy. Tytuł  
Top Employer potwierdza 
słuszność tej drogi.
Każdy, kto do nas dołączy, 
będzie współpracować z ludź-
mi z całego świata, w śro-
dowisku, które się wspiera 
i o siebie dba. Od pierwsze-
go dnia każdy pracownik 
Baxter ma możliwość rozwi-
jania kariery, poprzez uczest-
nictwo w różnorodnych pro-
jektach. To tutaj inwestujemy 
w przyszłość.

Materiał powstał przy współpacy z Baxter

Światowy lider na rynku opieki zdrowotnej 
rozszerza swoją obecność w Polsce 
i powiększa swój zespół. Unikalna oferta 
dla pracowników nakierowana jest na ich 
rozwój oraz satysfakcję z pracy.

W Polsce mamy 
świetnych specjalistów, 
kompetentnych, 
władających wieloma 
językami, stąd decyzja 
o ulokowaniu tu Baxter 
Business Services

krzyszTOf POPławski,  
PrEzEs BaxTEr POlska,  

CEnTral EurOPE i israEl

Bardzo cenimy odwagę 
i pozytywne nastawienie 
do innowacji, zmian, 
transformacji. Przyświecają 
nam cztery kluczowe 
wartości: szybkość, odwaga, 
współpraca i upraszczanie

JusTyna BETTa,  
sEniOr Hr managEr CEnTral EurOPE,  

BaxTEr POlska

Jak połączyć wellbeing i CSR?

W DHL Parcel stawiamy 
na ludzi, z którymi wspólnie 
realizujemy codzienne zada-
nia w oparciu o nasze kluczo-
we wartości, jakimi są szacu-
nek i wyniki. Jesteśmy świa-
domi, że praca jest ważna 
w życiu człowieka, dlatego 
jednym z naszych prioryte-
tów jest tworzenie dla pra-
cowników miejsca sprzyjają-
cego bezpiecznej i efektywnej 
pracy, a także wspierającego 
ich ogólny poziom zadowole-
nia. 
– Fundamentem naszej kul-
tury organizacyjnej są ludzie. 
Jesteśmy zespołem różno-
rodnym, wielokulturowym 
i wielopokoleniowym. 
Wierzymy w to, że szczę-
śliwi, spełnieni pracowni-
cy lepiej wykorzystują swój 
potencjał, a dzięki ciągłemu 
rozwojowi, z większym zaan-
gażowaniem realizują zada-
nia. Troska o szeroko poję-
ty wellbeing zespołu wspie-
ra wyzwalanie pozytywnej 
energii, która jest szczegól-
nie ważna w codziennym 
życiu, nie tylko zawodowym 
– podkreśla Agata Boroń, 
członek zespołu zarządzają-
cego DHL Parcel, Dyrektor 
ds. personalnych i komunika-
cji wewnętrznej.

Szeroka oferta do wyboru
Do dobrostanu podchodzi-
my wielowymiarowo, aby 
odpowiedzieć na jak najwię-
cej potrzeb. Nasi pracowni-
cy są w różnym wieku, sytu-
acji życiowej, rodzinnej i oso-

bistej, dlatego ważne jest, aby 
oferta benefitów była ela-
styczna. 
W ramach platformy kafe-
teryjnej, każdy może 
wybrać odpowiedni dla sie-
bie pakiet medyczny, ubez-
pieczenie na życie, sko-
rzystać z karty sportowej 
i wielu innych benefitów.
W naszym kalendarzu znaj-
dują się liczne działania, 
które mają na celu wspierać 
zdrowie fizyczne i psychicz-
ne pracowników, wzmac-
niać relacje międzyludzkie 
oraz umożliwiać rozwój oso-
bisty i zawodowy. Do takich 
inicjatyw należą m.in.: pro-
gram stypendialny UpStairs  
skierowany do dzieci pra-
cowników, szczepienia prze-
ciw grypie, program „Amba-
sadorzy szczepień”, w którym 
chętni pracownicy wzajemnie 
się motywują do szczepień 
przeciw COVID-19, akcja „2 
godziny dla rodziny”, oferta 
szkoleń i programów rozwo-
jowych, wyzwania sportowe, 
a także programy tematycz-
ne w formie tygodniowych 
bloków, m.in. dotyczących 
zdrowia i bezpieczeństwa, 
nauki i rozwoju, różnorodno-
ści, relacji czy doceniania. 
W październiku i listopa-
dzie promujemy takie akcje, 
jak Różowa wstążka oraz 
Movember. Zachęcamy także 
do badań profilaktycznych.
W 2021 r. po raz pierwszy 
zaprosiliśmy wszystkich pra-
cowników do badania „Jak 
się masz?”, aby anonimowo 

powiedzieli nam, jak się czują, 
w jakiej są kondycji zdrowot-
nej i społecznej. Daliśmy 
również możliwość zapro-
ponowania pomysłów, które 
będą inspiracją do tworzenia 
nowych inicjatyw.

Inicjatywy, które łączą
– W DHL Parcel łączy nas 
zaangażowanie, niebywa-
ła pasja, a przede wszyst-
kim wartości – wśród nich 
chęć pomagania innym, pły-
nąca nie tylko z naszej stra-
tegii, ale przede wszystkim 
z potrzeby serca. Pracowni-
cy chcą się dzielić tą energią, 
angażując się w wolontaria-
ty i akcje wspierające ochro-
nę środowiska. Wiele pomy-
słów jest inicjowanych przez 
samych pracowników. Poma-
ganie innym przynosi wielką 
radość i satysfakcję, a wyko-
nywane zespołowo dodatko-
wo wzmacnia więzi łączące 
ludzi – mówi Agata Boroń. 
Przełom września i paździer-
nika to czas, kiedy w ramach 
obchodów Międzynarodowe-
go Dnia Wolontariusza inten-
sywnie promujemy i angażu-
jemy się w projekty i działa-
nia wolontariackie. Spektrum 
działań jest bardzo szerokie. 
Zachęcamy np. do akcji 
„Wkręcania się w pomaga-
nie”, czyli zbierania plastiko-
wych nakrętek, z korzyścią 
dla środowiska i wsparciem 
Fundacji DHL „Dostarczamy 
Dobro”.
Od lat wspieramy osoby 
bezdomne. Nasi pracowni-
cy zbierają i dostarczają do 
schroniska potrzebne rze-
czy, odzież, środki higienicz-
ne, środki czystości. 
Angażujemy się w poma-
ganie zwierzętom. Dzięki 
naszym zbiórkom – karmy, 
smycze, szelki, koce, maty, 

żwirek itp. trafiają do schro-
nisk i fundacji.
W grudniu organizujemy 
aukcję świąteczną, którą 
przygotowuje Fundacja DHL 
„Dostarczamy Dobro”. Celem 
akcji jest zebranie środków 
na pomoc dla pracowników, 
kurierów i ich rodzin, znajdu-
jących się w trudnej sytuacji 
życiowej. Licytowane przed-
mioty przygotowują sami 
pracownicy i kurierzy. Każ-
dego roku akcja spotyka się 
z dużym odzewem. W 2021 
r. wystawionych było ponad 
200 przedmiotów, zebrali-
śmy 40 proc. więcej środków 
niż w roku poprzednim.
Poza akcjami organizowa-
nymi centralnie są także ini-
cjatywy podejmowane lokal-
nie przez pracowników, m.in. 
Szlachetna Paczka czy akcje 
„Sprzątanie świata”. 

CSR i zrównoważony 
rozwój
Od kilku lat Konkurs Stra-
tegiczny angażuje i integru-
je naszych pracowników, 
współpracowników i kurie-
rów. Inicjatywa ta jednocze-
śnie zwraca ich uwagę na klu-
czowe i strategiczne dla orga-
nizacji zagadnienia. 
Na początku 2021 r. Grupa 
DPDHL ogłosiła Plan zrów-

noważonego rozwoju, który 
zakłada aktywność w trzech 
obszarach: środowiska, spo-
łeczeństwa i zarządzania. 
Naszym celem są Czyste 
Operacje dla Ochrony Klima-
tu. Chcemy być Pracodaw-
cą Pierwszego Wyboru oraz 
Firmą Cieszącą się Dużym 
Zaufaniem. Nowy plan nie 
tylko stawia na bardziej holi-
styczne podejście, ale też 
określa ambitne zamiary na 
przyszłość. Dlatego tak istot-
ne było, aby każdy pracownik 
DHL dobrze go znał i realizo-
wał założenia w codziennej 
pracy, a pomóc ma w tym 
wspomniany konkurs. Aby 
wziąć w nim udział, należy 
zgłosić projekt dobroczynny, 
którego cel odpowiada celom 
Planu zrównoważonego roz-
woju. 10 zwycięskich projek-
tów otrzymuje dofinansowa-
nie, a każdy członek zespo-
łu projektowego dodatkowy, 
płatny dzień urlopu na jego 
realizację.
W projekty angażują się pra-
cownicy, ich bliscy oraz nasi 
klienci. 

Kluczowe bezpieczeństwo
Ważnym elementem troski 
o pracowników są jak naj-
bezpieczniejsze i ergono-
miczne warunki pracy. Sta-

ramy się zapewnić je na co 
dzień, stosując odpowiednie 
rozwiązania w magazynach  
i w biurach. Osiągamy to, 
m.in. wyposażając pracow-
ników w dodatkowe ergono-
miczne pasy, maty antyzmę-
czeniowe oraz organizując 
stanowiska tak, aby były one 
jak najbardziej ergonomicz-
ne i przyjazne dla układu mię-
śniowo-szkieletowego. Pra-
cownicy biurowi mają możli-
wość samodzielnego wyboru 
rozwiązań najbardziej dopa-
sowanych do swoich potrzeb 
– myszki, podstawki ergono-
micznej, fotela, podstawki 
pod laptopa, podnóżka, stoja-
ka na monitor.
Pracownicy mają również 
możliwość stałego zgłasza-
nia propozycji rozwiązań 
sprzyjających bezpieczniej-
szym i bardziej komfortowym 
warunkom pracy, wszystkie 
są rozpatrywane.

Sport, czyli wachlarz 
wartości
Warto jeszcze wymienić 
wyzwanie sportowe – projekt, 
który łączył kilka filarów stra-
tegicznych dla naszej firmy: 
kulturę przywództwa i well-
beingu, wolontariat, budowa-
nie zaangażowania pracowni-
ków wokół wspólnego, dobro-
czynnego celu.
Wyzwanie sportowe miało 
inspirować naszych pracow-
ników, współpracowników 
i kurierów do zrobienia cze-
goś dobrego – dla siebie i dla 
społeczności, w której żyją. 
Dzięki wspólnej aktywno-
ści, po 10 tygodniach marszu, 
biegania, wspinaczki, jazdy 
na rowerze i innych aktyw-
ności, udało nam się zgro-
madzić dotacje na rzecz Fun-
dacji DHL Parcel. Z pomocą 
specjalnej aplikacji mogliśmy 
na bieżąco śledzić pokona-
ne kilometry oraz ilości dwu-
tlenku węgla, który nie został 
wyemitowany do atmosfery. 
W wyzwanie zaangażowało 
się o 100 proc. więcej osób, 
niż początkowo zakładaliśmy.
Cel, który udało nam się osią-
gnąć, pokazał, jak bardzo 
zintegrowana i zmotywo-
wana jest społeczność DHL. 
Wszyscy wygraliśmy – lep-
szą kondycję i nastrój, niezli-
czoną ilość endorfin, czyst-
sze powietrze, a także pienią-
dze, dzięki którym możemy 
pomagać poprzez Fundację 
DHL „Dostarczamy dobro”. 
A wszystko to dzięki zaan-
gażowaniu naszych pracow-
ników.

Priorytetem DHL Parcel jest tworzenie 
miejsca sprzyjającego bezpiecznej 
i efektywnej pracy. Osiągamy ten cel 
poprzez różnorodne inicjatywy, których 
autorami są również pracownicy. 

W DHL Parcel łączy nas 
zaangażowanie, niebywała pasja, 
a przede wszystkim wartości, 
wśród nich chęć pomagania 
innym płynąca nie tylko z naszej 
strategii, ale przede wszystkim  
z potrzeby serca

agaTa BOrOń,  
CzłOnEk zEsPOłu zarząDzaJąCEgO DHl ParCEl,  
DyrEkTOr Ds. PErsOnalnyCH i kOmunikaCJi wEwnęTrznEJ
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