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Wracamy 
z kwarantanny...

Marka Pracodawcy w Polsce 
Piszemy o rzeczach, o których 
nigdy nie myśleliśmy, 
że będziemy pisać…
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Co najbardziej liczy się w pracy?
Przed Covidem

Otwarci ludzie i przyjazna atmosfera

Wynagrodzenie

Rozwój kompetencji i wiedzy

74%
52%

46%
Work-Life Balance 37%
Stabilne zatrudnienie 34%

Po Covidzie
Otwarci ludzie i przyjazna atmosfera

Wynagrodzenie

Stabilne zatrudnienie

66%
51%

49%
Work-Life Balance 36%
Zdrowie 29%

Sonda
w Mordorze
Jak kształtowały się wczoraj, a jak kształtują dziś 
oczekiwania i preferencje ludzi w sferze pracy i 
kariery? Zobacz co przyniosła redakcyjna sonda 
przeprowadzona na terenie warszawskiego 
„Mordoru” jednego z największych centrów 
biurowych w Polsce  tzw. „dzielnicy korpoludków”.   

Zarówno przed pandemią 
jak i teraz pracownicy 
preferują pracę wśród 
otwartych ludzi w miejscu 
gdzie panuje przyjazny 
klimat i dobra atmosfera. 
W porównaniu do grudnia 
2019 wzrosły oczekiwania 
względem stabilności 
zatrudnienia. Pojawiła się 
również potrzeba w 
kontekście ochrony zdrowia 
i zdrowego środowiska 
pracy. 

*Sonda wśród osób pracujących na terenie warszawskiego „Mordoru” (grudzień 2019 oraz maj 2020).

Fot. Pixabay.com
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Najbardziej atrakcyjne 
i preferowane benefity
Przed Covidem

Zdrowotne / medyczne z pakietem rozszerzonym o specjalistów

Zdrowotne / medyczne dla członków rodziny

Dofinansowanie wakacji

80%
54%

41%

Po Covidzie
Zdrowotne / medyczne z pakietem rozszerzonym o specjalistów

Zdrowotne / medyczne dla członków rodziny

Dofinansowanie wakacji

87%
74%

52%

Wybierając pracodawcę 
biorę pod uwagę:

Opinie na temat pracy w firmie zamieszczane w sieci

Zaangażowanie społeczne firmy

Certyfikaty i nagrody

69%
58%

46%
Opinie od znajomych 32%
Prestiż firmy 31%

Największym uznaniem 
pracowników cieszą się 
niezmiennie pakiety 
zdrowotne i medyczne. 
Covid19 jeszcze 
wzmocnił ten trend. 
Równie cenione są 
pakiety medyczne dla 
rodziny. Wraz z 
mniejszym budżetem 
wzrosła wartość 
dofinansowania 
wyjazdów wakacyjnych 
np. kolonii dla dzieci.

Na co zwraca się uwagę 
wybierając pracodawcę? 
Najwięcej ankietowanych 
sprawdza opinie na temat 
firmy zamieszczane 
w Internecie. Dobrze 
widziane jest również 
społeczne zaangażowanie 
pracodawcy, a także 
wysoka kultura 
organizacyjna firmy, 
uzyskane certyfikaty, 
nagrody.

Fot. Wikipedia

*Sonda wśród osób pracujących na terenie warszawskiego „Mordoru” (maj 2020).

*Sonda wśród osób pracujących na terenie warszawskiego „Mordoru” (grudzień 2019 oraz maj 2020).
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Być na Topie
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THE GREAT PLACE TO WORK 2019
Naszą wędrówkę rozpoczynamy od THE GREAT PLACE TO 
WORK – jednego z najbardziej uznanych programów cer-
tyfikacji pracodawców. 9 kwietnia 2019 r. Great Place to 
Work® ogłosił listę laureatów konkursu „Najlepsze Miej-
sca Pracy Polska 2019”. W wyróżnionych zostało 29 
firm. W kategorii firm zatrudniających do 50 osób 
na pierwszym miejscu znalazł się polski oddział fir-
my American Express Europe. Tuż za nim uplaso-
wał się SIX Global Services. 

W najliczniej reprezentowanej kategorii firm śred-
nich, zatrudniających poniżej 500 osób, zwycięży-
ła firma Prisjakt Poland. Na podium znalazły się się 
również Microsoft oraz SAS Institute. 

Najlepszym z najlepszych wśród dużych pracodawców 
(powyżej 500 pracowników), okazało się Cisco Poland. 
Drugie miejsce przypadło firmie Sii Polska, a trzecie Aka-
mai Technologies Poland. Wszystkie trzy z kategorii techno-
logie informatyczne

Po raz pierwszy w historii konkursu głównej liście laureatów 
towarzyszył ranking Najlepszych Miejsc Pracy dla Milenial-
sów. Najwyższe notowania wśród pracowników urodzonych 
po 1980 r. uzyskał polski oddział firmy Chatham Financial 
Europe Ltd.

Na polskim rynku realizowanych jest wiele atrakcyjnych i programów i konkursów 
dedykowanych pracodawcom. Temat ten cieszy się sporym zainteresowaniem firm, 
dlatego postanowiliśmy przygotować podsumowanie najciekawszych wydarzeń jakie 
miały miejsce w tym obszarze w roku 2019 i zaprezentować ubiegłorocznych laureatów. 

Poznaj Laureatów najbardziej prestiżowych 
konkursów oraz programów wyróżniających 
pracodawców w Polsce.
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TOP EMPLOYERS 2019
Jubileuszowa, X edycja programu wyłoniła 56 laureatów. 31 stycznia 2019 r. odbyła się uroczy-
stość wręczenia certyfikatów „Top Emloyers 2019”. 

Top Employers Polska 2019 (certyfikowani pracodawcy w kolejności alfabetycznej): AbbVie Pol-
ska, Accenture Polska, Avon Cosmetics Polska, Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Gospodarstwa 
Krajowego, Bank Pekao S.A., Boehringer Ingelheim, British American Tobacco Trading Polska, C.H. 
Robinson, Capgemini Polska Sp. z o.o., Carrefour Polska, CHEP Polska, Chiesi Poland , Citi Service 
Center Poland, Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o., DHL Express (Poland) Sp. z o.o., Dimension 
Data Polska Sp. z o.o., Elica Group Polska , Euro Bank S.A., Faurecia Automotive Polska S.A., Gru-
pa Goodyear Polska, Grupa Kapitałowa PKP Energetyka, Grupa Novartis: Alcon Polska, Novartis 
Polska, Sandoz Polska, Lek S.A., Grupa Saint-Gobain w Polsce, Imperial Tobacco w Polsce, ING 
Bank Śląski S.A., ista Shared Services Polska, JTI Polska Sp. z o.o., KARMAR S.A., Kaufland Polska 
Markety Sp. z o.o. Sp. k., Lear Corporation Poland, Lidl Polska, Magneti Marelli (Polska), Makro Pol-
ska, Medtronic Poland Sp. z o. o., Mercer, Merck Sp. z o.o., MTU Aero Engines Polska, Nationale-
Nederlanden, Orange Polska S.A., PageGroup, PepsiCo Consulting Polska Sp. z o.o., Philip Morris 
International w Polsce, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Provident Polska S.A., Roche Polska, 
SANOFI, Santander Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A, Turek Sp. z o.o., Valeo Polska, 
Volvo Polska, Whirlpool Poland.

INWESTOR W KAPITAŁ LUDZKI 2019
Wyniki edycji 2019 poznaliśmy z początkiem bieżącego roku. Oparty na badaniu satysfakcji pra-
cowników certyfikat otrzymało następujące grono firm: SMYK S.A., DACHSER Sp. z o.o., Caparol 
Polska Sp. z o.o., Emitel S.A., Alexander Mann Solutions Poland Sp. z o.o., MAN Bus Sp. z o.o., 
Crown Packaging Polska Sp. z o.o., Colliers International Poland, Unum Życie TUiR S.A., T-Mobile 
Polska oraz Michelin Polska SA.
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SOLIDNY PRACODAWCA ROKU 2019
„Solidny Pracodawca Roku” to kolejny program z obszaru nagród realizowany w Polsce. Orga-
nizatorami programu są redakcje: „StronyBiznesu.pl”, „Strony Rynku”, „Rzecz o Biznesie”. Wśród 
laureatów edycji 2019 znalazły się: Bank Gospodarstwa Krajowego, Franke Foodservice Systems 
Poland, Avio Polska Sp. z o.o., Collins Aerospace, Tristone Flowtech Poland Sp. z o.o., Viessmann, 
Media Expert, Evalon, Transgourmet Polska, Jeronimo Martins Polska S.A., Grupa PEKAES, Getin 
Noble Bank, Grupa Lesaffre, Paul Hartmann Polska oraz Bank Millenium.

FRIENDLY WORKPLACE 2019
„Friendly Workplace” to program rekomendujący najbardziej przyjazne miejsca pracy. Ocena 
w pięciu kategoriach: (1) Kultura organizacji i relacji z pracownikami, (2) Rozwój i edukacja, (3) po-
dejście do work-life balance, (4) zdrowe miejsce pracy, (5) benefity. Dodatkowe punkty w ocenie 
można było zdobyć za aktywność i zaangażowanie firmy i pracowników w sferze CSR oraz działa-
nia wspierające edukację na rynku pracy. 

W roku ubiegłym nagrody otrzymało 27 firm: De Lage Landen Leasing Polska, Enel-Med, Kiloutou 
Polska, Henkel Polska, Coca-Cola HBC Polska, BGK, ProService Finteco, Wonga Sp. z o.o., 3Shape 
Poland, Mondi Simet Sp. z o.o., SoftServe Poland, DB Cargo Polska, ArcelorMittal Poland, Atena 
Usługi Informatyczne i Finansowe, Abriga Polska, EPP, Veolia Energia Polska SA, Rohlig Suus Lo-
gistics, Dr.Max, Lux Med, Cushman & Wakefield, mTAB, Eurocash SA, BEL Polska, Credit Agricole 
Bank Polska, DHL Express (Poland), Credit Suisse (Poland). Organizator: MarkaPracodawcy.pl

fot.pixabay.com
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Które z wyróżnień/certyfikatów 
przyznawanych pracodawcom w Polsce 
budzi Twoje największe zaufanie?

1 / SOLIDNY PRACODAWCA

2 / FRIENDLY WORKPLACE

3 / GREAT PLACE TO WORK

66%
61%

58%
4 / TOP EMPLOYERS 32%
5 / INWESTOR W KAPITAŁ LUDZKI 26%

*Sonda wśród osób pracujących na terenie warszawskiego „Mordoru” (grudzień 2019).

Sonda w Mordorze

Ankietowani wskazywali nazwy 3 spośród 10 najbardziej znanych programów konkursowych,  
rankingów oceniających pracodawców w Polsce. 7
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Polacy pracują zdalnie krócej, ale efektywniej?
Jak pracowało się nam w czasie kwarantanny? 
Prezentujemy ostatnie badania rynku 
pracy w erze covidu

Ponad 40% badanych obawia 
się utraty pracy w związku 
z epidemią koronawirusa, 

a aż 60% – obniżki 
wynagrodzenia lub zmiany 

zasad zatrudnienia.

* Badanie Pracuj.pl

Niepewność pracy

64% 
pracowników po powrocie do 
biura chce częściej korzystać 
z tej możliwości. Zaledwie 8% 

pracowników nie odczuwa 
potrzeby pracy zdalnej.

* Badanie Grafton Recruitment
i CBRE 

Praca zdalna

40%+ 
Ponad 40% uczestników badania uważa, że 

ma wystarczające warunki do pracy w domu, 
a co czwarty, że są one nawet komfortowe. 
Jedynie co dziesiąty jest zdania, że home
office to uciążliwa forma wykonywania 
dotychczasowych zadań i stara się ją 

ograniczyć.

* Badanie dla Nationale-Nederlanden 

Home office

Fot. unsplash.com

58% 
respondentów 

przyjęłoby ofertę pracy, 
jeśli gwarantowałaby 
stabilne i bezpieczne 

zatrudnienie. 
* Badanie Pracuj.pl

Praca w erze covidu
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49% badanych jest bardziej 
skłonnych aplikować 

w rekrutacjach prowadzonych 
w pełni zdalnie, a 71% – pozytywnie 

ocenia możliwość rozmów 
rekrutacyjnych przez połączenie 

wideo.
* Badanie Pracuj.pl

Zdalna rekrutacja

77% 
zatrudnionych respondentów 

gotowych jest przyjąć nową ofertę 
pracy. Co więcej, 64% spośród 

szukających pracy jest gotowych 
w obecnej sytuacji się 

przekwalifikować
* Badanie Pracuj.pl

Zmiana pracy

Już 25% osób wskazuje, że po powrocie 
do normalnego trybu pracy chciałoby 
co najmniej jeden dzień spędzać poza 

przestrzenią biurową. Największy odsetek, 
bo 26% liczy na dwa dni pracy zdalnej, 14% 
chętnie pracowałoby zdalnie przez trzy dni, 

6% chce wpadać do biura tylko raz 
w tygodniu, a 11% w ogóle nie 

chce wracać do biura. 

Praca zdalna 
zdobywa uznanie

40%+ 
Ponad 40 proc. respondentów deklaruje 

efektywniejszą pracą w czasie izolacji. Tylko 
jeden na dziesięciu badanych pracowników, 

którzy z powodu pandemii pracują poza 
siedzibą firmy, twierdzi, że nie przepada za 
pracą zdalną. Po zakończeniu kwarantanny 

1/4 pracowników mogłaby pozostać 
na pracy zdalnej .

* Badanie dla Nationale-Nederlanden 

Efektywność pracy 79% 
spośród respondentów 

wychowujących dzieci uważa, że 
praca zdalna jest dla nich większym 

wyzwaniem, niż dla osób 
bezdzietnych. 
* Badanie Pracuj.pl

Wyzwanie 
dla rodziców

Fot. unsplash.com

* Badanie Grafton Recruitment
i CBRE 
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Czym jest 
dziś przyjazne 
miejsce pracy?
Michał Biały – ekspert marketingu HR 
CEO i Wydawca portalu MarkaPracodawcy.pl

Dobra atmosfera, czyli 
otwarte i partnerskie relacje  
z pracownikami
Relacje z pracownikami mają ogromny wpływ na 
wizerunek firmy. Zyskują te, które stawiają na 
otwartość i transparentność w komunikacji z ze-
społem, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, 
jak np. obecnie. Brak jasnej i szczerej informacji 
zawsze rodzi plotki i domysły, co wzbudza nie-
potrzebną nerwowość, a nawet panikę. Szcze-
gólną rolę ma tutaj do odegrania zarząd firmy. 
Prezes lub dyrektor nie powinien chować się za 
drzwiami swojego gabinetu, ale być obecny w 
przestrzeni pracowniczej. Warto, aby uważnie 
obserwował relacje panujące w firmie, wsłuchi-
wał się w  potrzeby i  oczekiwania pracowników, 

doceniał ich pracę w ten sposób budując z nimi 
relacje, niezależnie od poziomu czy charakteru 
stanowiska danej osoby. Tylko przez takie dzia-
łania można zbudować wewnętrzne zaufanie 
oraz lojalny, zgrany i oddany zespół, a to z kolei 
powoduje wzrost zaangażowania oraz tworzy 
dobrą atmosferę, która jest  jedną z najważniej-
szych cech przyjaznego miejsca pracy. 

W wielu firmach słyszeliśmy, że „u nas do pracy 
przychodzi się dla ludzi…”, co wyraźnie podkreśla 
jak ważna jest dobra atmosfera i zdrowe relacje. 
Niezwykle cenne, również  z punktu widzenia 
wizerunku firmy jest poczucie odpowiedzialno-
ści za swoich pracowników, czyli być pracodaw-
cą na dobre i na złe. W jednej z firm, w której 
mieliśmy przyjemność gościć spotkaliśmy się z 
niecodziennym działaniem, kiedy to z przyczyn 

Od wielu lat wspieramy dobre praktyki na polskim rynku pracy. Promujemy ideę odpowie-
dzialnego pracodawcy oraz wszelkie działania oraz inicjatywy służące jej upowszechnieniu. 
Od dwóch lat realizujemy nasz autorski program „FRIENDLY WORKPLACE”, którego celem 
jest propagowanie nowoczesnych standardów, kultury i bezpieczeństwa  pracy, opartej na 
poszanowaniu wartości pracy i zdrowia pracowników. Zależy nam, aby jak najwięcej praco-
dawców kreowało przyjazne miejsca pracy. W ramach realizowanego programu odwiedzili-
śmy ponad 30 firm zlokalizowanych w różnych częściach kraju. Obejrzeliśmy je od wewnątrz 
poznając ich kulturę, społeczność, atmosferę oraz środowisko pracy.  Wizyty te były dla nas 
nieocenionym doświadczeniem i inspiracją. Co dodatkowo ugruntowało nasze wyobrażenie 
o tym, czym dziś powinno charakteryzować się przyjazne miejsce pracy, a zatem!     
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ekonomicznych doszło do konieczności prze-
prowadzenia zwolnień wśród  pracowników, 
wówczas firma uruchomiła wszelkie możliwo-
ści, aby pomóc im znaleźć nowe zatrudnienie 
(sic!). Dlatego w świadomości tych osób, pomi-
mo zwolnienia pozostanie głównie fakt uzyska-
nia pomocy od byłego pracodawcy. Naprawdę 
trudno o przecenienie takich działań, także  w 
kontekście budowania marki przyjaznego pra-
codawcy.   

Inwestycje w rozwój – 
szeroko, nie tylko dla 
wybranych
Kolejnym atrybutem przyjaznego miejsca pra-
cy jest zaangażowanie w rozwój pracowników. 
Jednym z najczęściej podkreślanych oczekiwań 
wobec pracodawcy i to zarówno przez kandy-
datów jak i  pracowników, jest wysoki poziom 
inwestowania w ich rozwój. Nie każdy chce 
awansować, ale każdy pragnie pogłębiać swoją 
wiedzę i umiejętności. 

Z pewnością wszystkie szanujące się firmy 
tworzą programy rozwojowe skierowane dla 
pracowników, ale należy pamiętać, aby były 
one oferowane możliwie jak najszerszej gru-
pie. Nie wolno pomijać żadnej z grup, ponie-
waż może to tworzyć wrażenie podziału na 
pracowników ważnych i mniej ważnych. W 
konsekwencji, osoby na tym polu zaniedbane 
wylewają swoją frustrację w serwisach opinii 
o pracodawcach. Tworząc programy rozwo-

jowe pamiętajmy, że nie muszą one opierać 
się na kosztownych  szkoleniach zewnętrz-
nych,  dzielmy się wiedzą wewnątrz firmy. 
Tym pracownikom, którym trudno zaofero-
wać szkolenia zawodowe możemy zapropono-
wać programy rozwoju w zakresie poszerzania 
kompetencji miękkich lub rozwoju osobistego, 
np.  kurs asertywności, budowania relacji, za-
rządzania czasem pracy. Ponieważ będą one 
przydatne również w życiu prywatnym, tym 
bardziej zostaną przyjęte jako wartościowa  
i wspierająca działalność pracodawcy na rzecz 
pracownika. 

Work-life balance  
– to ma sens
Równowaga pomiędzy pracą zawodową, a ży-
ciem prywatnym to dziś bardzo ważny i do-
ceniany przez pracowników aspekt. W wielu 
firmach siedzenie w pracy po godzinach jest 
passe, a menedżer niemal siłą wysyła swoich 
ludzi do domu.  

Work-life balance to obecnie już powszech-
ny i bardzo mocny trend na globalnym i lokal-
nym rynku pracy, dlatego też pracodawcy co-
raz szerzej otwierają się na niego poprzez np. 
dopuszczanie elastycznych godzin pracy lub 
umożliwienie pracy zdalnej. Naturalnym ogra-
niczeniem dla takich działań może być specyfi-
ka danego stanowiska i profil działalności firmy, 
więc oczywistym jest, że pracownik produkcji 
nie będzie w stanie pracować zdalnie, ale dla 
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niego work-file balance może wiązać się z za-
pewnieniem strefy aktywnego wypoczynku w 
przerwie podczas pracy lub udzielania wspar-
cie dla jego zainteresowań, czy wręcz stworze-
niem programów inspirujących i zachęcających 
do rozwijania  pasji i aktywności pozazawodo-
wej. Również pewną formą dbałości o work-li-
fe balance dla pracowników, w tym wypadku 
umysłowych może być ograniczenie częstych  
i męczących wyjazdów służbowych na rzecz wi-
deokonferencji online.

Ciekawym przykładem zaangażowania praco-
dawcy w obszar work-life balance jest pomoc 
pracownikowi w rozwiązywaniu problemów 
prywatnych, poprzez tworzenie dostępu do 
porad prawnika lub psychologa. Dzięki temu 
pracownik, pomimo problemów ma szansę sku-
tecznie koncentrować się na pracy, gdyż otrzy-
mał wsparcie. Podsumowując, wszystkie inicja-
tywy na rzecz zachowania równowagi pomiędzy 
pracą a życiem pozazawodowym mają znaczący 
wpływ na poziom satysfakcji pracowników – lu-
dzie to naprawdę doceniają.

Zdrowe środowisko pracy  
– kiedyś luksus, dziś 
konieczność
Poziom zaangażowania pracodawcy w dbałość 
o pracowników odzwierciedla jego podejście do 
kwestii zdrowotnych. W początkach zmian po 
transformacji ustrojowej nikt nie troszczył się  
o tą kwestię, a pierwsze zmiany w podejściu do 
problemu zdrowia pracowników stały się za-
uważalne dopiero po 2000 roku. Dopiero po 
roku 2010, wraz ze wzrostem świadomości eko-
logicznej i promocji postaw prozdrowotnych, 
w środowisku pracodawców temat ochrony 
zdrowia zaistniał na dobre. Do słownika pojęć 
HR w Polsce na dobre weszły pojęcia takie jak 
„work-life balance” czy „corporate wellness”, 
okres który określono czasem „rynku pracowni-
ka” zdecydowanie przysłużył się sprawie. Firmy 
w trosce o samopoczucie zespołu i potrzebę po-
zyskiwania najlepszych pracowników urucho-
miły programy edukacji prozdrowotnej oraz za-

Marka Pracodawcy w Polsce  |  Employer Branding 12

http://markapracodawcy.pl


inicjowały szereg projektów integracyjnych na 
bazie sportu, rekreacji i ekologii. Znacząco po-
prawiła się infrastruktura biurowa, w tym dba-
łość o przyjazną przestrzeń, ergonomię i i no-
woczesne, wygodne meble.  Pojawiły się nowe 
przestrzenie biurowe jak strefy zdrowia i relaksu 
oraz trendy w związane z promowaniem postaw 
prozdrowotnych jak np. owocowe czwartki. Na-
tomiast w  firmach produkcyjnych podwyższono 
normy i standardy BHP. 

Dziś nowoczesne środowisko pracy to bezpiecz-
ne i przyjazne dla zdrowia pracowników prze-
strzeń, obejmująca zarówno sferę infrastruktury 
i procedur związanych z BHP, ale także sferę re-
lacji międzyludzkich co oznacza zwalczanie hej-
tu i mobbingu w miejscu pracy oraz monitoro-
wanie i eliminowanie nieodpowiednich postaw. 

 

Benefity – potężna siła 
przyciągania
Świadczenia pozapłacowe, czyli tzw. benefity 
to skuteczna forma zachęcania pracownika. Ry-
nek benefitów oferuje bardzo szeroki wachlarz 
możliwości. Najbardziej cenione są pakiety me-
dyczne, zwłaszcza jeśli obejmują one członków 
najbliższej rodziny. Cenione są też pakiety spor-
towe i prozdrowotne takie jak wizyty w spa czy 
masaże. Dla wielu osób szczególnie atrakcyjne 
będą bilety do kina, teatru lub na koncert ulu-
bionego wykonawcy, oferowane jako prezent 
urodzinowy. Nam najbardziej podobają się pa-
kiety dla rodzin, jak  np. dofinansowanie wypo-
czynku letniego, kolonii lub edukacji dla dzieci 
pracowników. 

Szczególnie wart docenienia jest fakt, że firmy 
coraz częściej wybierają podejście indywidualne 
w stosunku do swoich pracowników. Jest to ze 
wszech miar korzystne dla obu stron podejście, 
ponieważ opiera się na zaspokajaniu konkret-
nych potrzeb, które będą inne u osoby wiodą-
cej życie singla, a  zupełnie inne w przypadku 
ojca rodziny wielodzietnej. Dziś oferta jest tak 
bogata, że pracodawca może wybrać spośród 
wielu wariantów i dopasować je do konkretnej 
grupy. Warto więc korzystać z benefitów, gdyż 
nie tylko wspierają  motywację pracownika, ale 
też pomagają budować jego lojalność, a poprzez 

to związują z firmą.

Zaangażowanie społeczne 
firmy i jej pracowników
Kolejnym elementem mozaiki, który buduje ob-
raz firmy jako przyjaznego miejsca pracy jest 
wizerunek firmy będącej organizacją, która ak-
tywnie angażuje się w działania prospołeczne. 
W obecnej chwili obserwujemy rozkwit działań 
o charakterze charytatywnym. Praktycznie każ-
da większa firma posiada swoją fundację, która 
realizuje cele CSR. W działania fundacji, a także 
w sposób oddolny angażuje się coraz większa 
liczba pracowników. Można wręcz powiedzieć, 
że Polacy mają we krwi działalność pomocową, 
potrafią się zmobilizować i dobrze zorganizo-
wać. Dlatego dużym zainteresowaniem cie-
szą się pracownicze grupy wolontariatu, które 
przy wsparciu zarządu angażują się w projekty 
prospołeczne. Stąd zaangażowanie społeczne 
stanowi niezwykle ważny aspekt wizerunkowy 
pracodawcy, który rodzi przekaz, że skoro fir-
ma udziela się społecznie, a więc uwzględnia  
i realizuje godne wartości to znaczy, że działa w 
sposób odpowiedzialny.  To implikuje wniosek, 
że równie odpowiedzialnie podchodzi do swo-
ich pracowników, a tym samym budzi zaufanie 
jako pracodawca.

Wymienione i omówione powyżej zagadnienia 
składają się,  w moim przekonaniu na modelo-
wy obraz przyjaznego pracodawcy. Oczywiście, 
opisane przykłady stanowią niewielki wycinek 
działań jakie może podjąć pracodawca, aby ten 
model osiągnąć. Dlatego zapraszam, aby sięgnąć 
głębiej i poznać najciekawsze projekty realizo-
wane przez firmy dla pracowników lub działa-
nia prowadzone wspólnie z nimi. Zachęcam do 
wejścia na stronę MarkaPracodawcy.pl, gdzie w 
zakładce „Friendly Workplace” można zobaczyć, 
jak firmy kreują swoją  przyjazną przestrzeń i jak 
działania podejmują na rzecz swoich pracowni-
ków. 

Michał Biały 
CEO i Wydawca  

portalu MarkaPracodawcy.pl

Marka Pracodawcy w Polsce  |  Employer Branding 13

http://MarkaPracodawcy.pl
http://markapracodawcy.pl


Trendy 
w employer 
brandingu
Moda na ludzi, #bossbranding,  
praktykowanie odpowiedzialności  
i dążenie do różnorodności.  
Trendy i inspiracje dla Employer Brandingu. 

Moda na ludzi
Rosnącą tendencją w employer brandingu jest moda na ludzi. Dobra moda, bo stawiająca w centrum 
kandydata i pracownika. Obserwujemy coraz częstsze kampanie, w których występują pracownicy, ich 
historie przyciągają kandydatów, bo wypadają bardziej wiarygodne niż te ze zdjęciami anonimowych 
osób. To dobrze, że HR stawia robi z pracowników tzw. brand herosów komunikacji i marketingu 
rekrutacyjnego. Ta dobra „moda” będzie się rozwijać. Jest też haczyk... 

Jeśli pracodawcy będą chcieli zaangażować pracowników w EB będą zmuszeni w pierwszej kolejności 
przyjrzeć się relacjom panującym w organizacji. Odpowiedzieć sobie na pytanie, czy nasi ludzie są 
szczęśliwi w naszej organizacji? A więc Manager EB ma szansę stać się inicjatorem zmiany w szeroko 
pojętym HR, ambasadorem poprawiania relacji z pracownikami i kandydatami.

(w „koronie” i bez)

Paulina Mazur - Konsultant HR/EB 
Propagator odpowiedzialnego employer brandingu,  
ekspert ds. komunikacji pracodawców.
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Trendy 
w employer 
brandingu

#bossbranding
Szczególna uwagą zaczynają się cieszyć postacie sze-
fów, liderów, właścicieli, menedżerów. Coraz częściej 
przychodzimy pracować do liderów. To oni kształtu-
ją kulturę organizacji, panującą atmosferę, wspierają 
pracowników w rozwoju lub nie. W czasach kryzysu 
wywołanego pandemią jeszcze wyraźniej mogliśmy 
dostrzec i docenić komunikację liderów. 

Media społecznościowe stwarzają ogromne możli-
wości przyciągania kandydatów, ale też wymagają 
od pracodawców większej transparentności. Kan-
dydaci szukają w Internecie informacji o potencjal-
nych pracodawcach i potencjalnych przełożonych. 
Menedżerowie zaczynają świadomie podchodzić 
do budowania swojej marki osobistej w sieci. Obo-
wiązkowe social media to Linkedin. (Zapytaj mnie  
o szkolenie z Linkedin dla Liderów) Tam można już 
zauważyć pierwsze publikacje na temat rekrutacji 
odnoszące się do menedżerów, szefów zespołów, 
których rekrutacja dotyczy (BGK na Linkedin, mBank, 
ogłoszenia Provident na pracuj.pl). 

Ludzie mają większą moc niż marki
Bardziej ufamy pracownikom niż deklaracjom pracodawcy. Dlatego tak 
ważne są dla nas opinie o pracodawcach w Internecie. Pracownicy są (lub 
nie) ambasadorami marki. Dlatego jeśli możemy poszczycić się dobrym śro-
dowiskiem pracy warto rozbudowywać tzw. programy Employee advoca-
cy. Okazywać ludziom zaufanie i angażować ich w oficjalną komunikację 
marki pracodawcy. Wspierać blogi pisane przez pracowników, chwalić się 
pracownikami na Linkedin, angażować ich w tworzenie treści na oficjalne 
kanały marki. (przykład: Netlix, Spotify) 

Pięć kroków do Employee advocacy opisałam tu. Okoliczności związane 
z przejściem na pracę w domu przy epidemii koronawirusa sprzyjały 
publikacjom od pracowników. Publikowaliśmy o tym jak nam się pracuje  
w domu i jak wspierają nas pracodawcy. Dobre praktyki pracodawców 
zostały zauważone przez kandydatów, według badań MJCC 30% z nas 
wysłała aplikacje do firm, które swoją komunikacją i aktywnością zwróciły 
na siebie uwagę (więcej na ten temat przeczytasz tu)
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Odpowiedzialność  
w marketingu rekrutacyjnym
Według Glassdoor 61% kandydatów jest rozczaro-
wanych tym co zastają po przyjęciu oferty. Obietnice 
składane w procesie rekrutacji rozmijają się z rzeczy-
wistością. Efekt to szybkie rezygnacje w pierwszych 
dniach pracy, demotywacja nowych pracowników, 
kolejne rekrutacje i poszukiwania kandydatów. 

Jak tworzyć marketing rekrutacyjny, który nie bę-
dzie prowadził do zwiększania kosztów rekrutacji? 
Zacząć od zbadania realnej wartości pracodawcy 
(EVP Employee Value Proposition), określenia ko-
rzyści i benefitów jakie oferujemy kandydatom od 
strony ekonomicznej, ale i emocjonalnej. Praca nad 
przeredagowaniem ogłoszeń powinna zacząć się od 
usunięcia tzw. sloganów rekrutacyjnych. Kandydaci 
coraz ostrożniej odnoszą się do deklaracji o „mło-
dych, dynamicznych zespołach”, „możliwościach 
rozwoju”, bardzo szybko też weryfikują „przyjazną 
atmosferę”. Ponad połowa kandydatów rezygnuje 
z aplikowania, jeśli widzi w ogłoszeniu ogólniki. Jak 
zatem formułować benefity w ofercie rekrutacyjnej? 
Oprzeć się na konkretach, faktach, podać dowody  
(o RTB w marketingu rekrutacyjnym)

EB bez celu będzie  
bez sensu i bez budżetu
Biznes oczekuje od EB konkretnych mierzalnych wyników, budżety na działania employer 
brandingowe nie będą przyznawane przez zarządy, jeśli HR nie wykaże konkretnych planów 
i możliwości zwrotu z inwestycji. Cele EB muszą być związane ze strategią organizacji, 
strategią rekrutacji. To ważne, aby specjaliści od employer brandingu myśleli w kategoriach 
zwrotu z inwestycji, mieli szerokie spojrzenie na biznes. Bo tylko wtedy będą mogli 
realizować opłacalne inwestycje, pozyskiwać budżet oraz być realnym wsparciem dla firmy. 
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Paulina Mazur
Konsultant HR/EB, propagator odpowiedzialnego employer brandingu, ekspert ds. 
komunikacji pracodawców. Prowadzi blog www.paulinamazur.com Pomaga pracodawcom 
rozwiązywać wyzwania związane z przyciąganiem i angażowaniem pracowników różnych 
pokoleń. Wspiera liderów w komunikacji osobistej na Linkedin. Jest autorem studiów 
podyplomowych employer branding w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, 
prelegentem m.in. konferencji I love Marketing oraz LinkedInLocal. Prowadzi szkolenia 
konsultacje on-line i off-line. 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/paulina-mazur/ 
Facebook: https://www.facebook.com/PaulinaMazurCom 
Instagram: @paulinamazurcom

Różnorodność i inkluzywność. 
Wiele badań wskazuje na to, że firmy, które stawiają na in-
kluzywność, przyciągają bardziej utalentowanych pracowni-
ków, osiągają również lepsze wyniki. Bardziej zróżnicowane 
zespoły podejmują lepsze decyzje biznesowe. Dlatego rolą 
employer brandingu będzie przyciągnięcie różnorodnych 
pracowników. Kandydaci będą wypatrywali pracodawców, 
którzy docenią ich odmienność, ich wyjątkowość. Dużą po-
pularnością cieszą się kampanie skierowane do młodych ro-
dziców, młodych matek, doceniające pracowników, obiecują-
ce elastyczny czas pracy, dodatkowy czas dla rodziny, dodatki 
i wsparcie medyczne, dydaktyczne, opiekę itp. Branża retail 
komunikację kieruje do osób innych narodowości (m.in. kan-
dydatów z Ukrainy). Nadal duży potencjał mają do osób 60+ 
oraz do osób z niepełnosprawnościami. Otwartość na spo-
łeczność LGBT pokazuje m.in. Deloitte, Ben&Jerry.

Coraz powszechniejsze w EB są również odniesienia do pa-
sji, wartości, ale też i światopoglądu. Akceptacja kandydatów 
i pracowników „takimi jacy są” ma być dowodem na otwartość 
pracodawców. Przykład: spot Apple, spot H&M. Dowody na 
różnorodność marki przedstawia na swojej stronie Henkel. 
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Praca po 
koronawirusie
Pandemiczna pogawędka redakcyjna  
o tym co było i co być może  

Piotr Ługowski: Michał, minęły trzy miesią-
ce od kiedy zaczęła zawierucha z Covid19. 
Zaprosiłem Cię do rozmowy bo uważam, 
że przyszedł czas kiedy już mamy dystans  
i o minionych tygodniach możemy mówić z po-
zycji powolnego powrotu do stanu sprzed pan-
demii. 

Na wstępie powiedz jak odebrałeś lockdown 
związany z pandemią?

Michał Biały (CEO MarkaPracodawcy.pl): - Dla 
każdego, a szczególnie dla przedsiębiorców ta 
sytuacja była szokiem. Również dlatego, że nic 
podobnego dotychczas się nie zdarzyło, więc 
nie można było odnieść się do wcześniejszych 
doświadczeń, nie istniał gotowy scenariusz.
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Właśnie, z Twojej perspektywy jako osoby 
z branży, jak oceniasz konsekwencje tego co się 
nam przydarzyło? 

To był czas szybkich decyzji i zmian, a także no-
wego spojrzenia na bezpieczeństwo firmy, bez-
pieczeństwo finansowe oraz ochronę zasobów 
ludzkich.  Myślę, że należy podejść do sprawy na 
zasadzie „co nas nie zabije to nas wzmocni”, więc 
idąc tym tokiem myślenia musimy dostrzec, że 
na tę chwilę nie ma możliwości pełnego powro-
tu do stanu sprzed pandemii, dlatego musimy 
się dostosować do nowych warunków. 

W jakim stopniu, Twoim zdaniem sytuacja zwią-
zana z pandemią uderzyła w HR, a szczególnie 
w działania employer branding?

Na początku pandemii działania employer bran-
dingowe dostały zupełnej zadyszki, większość 
firm wstrzymywała wydatki na działania wize-
runkowe, choć oczywiście były wyjątki. Nie-
mniej jednak dzisiaj już widać, że Covid okazał 
się dla branży nie tak straszny w skutkach, jak 
przewidywano i będzie można, a nawet trzeba 
uruchomić działania wizerunkowe, uwzględ-
niające wnioski z doświadczeń wyniesionych  
z lockdownu. Teraz jest czas modyfikacji  
przekazu i dostosowania go do aktualnych po-
trzeb. Moim zdaniem najważniejsza jest jasna  
i przejrzysta komunikacja zarządu, szczególnie 
w takich kwestiach jak aktualna kondycja firmy, 
bezpieczeństwo pracowników i strategia dzia-
łań firmy w najbliższych miesiącach. 

PŁ: Kto Twoim zdaniem zyska na koronawiru-
sie w skali globalnej, na rynku pracy i zarazem  
w obszarze employer brandingowym?

MB: - Oczywiście firmy IT zajmujące się opro-
gramowaniem transmisji video, banki w związku 
z powolnym wycofywaniem gotówki. Jest wiele 
branż które zyskają, nie sposób wszystkich wy-
mienić.  

Jeśli chodzi o employer branding to wygrają te 
firmy, które odmrożą działania EB i te które ich 
nie zaniechają. Właśnie teraz jest czas, aby po-
zyskiwać najlepszych pracowników, prowadzić 
kampanie emploer brandingowe i mądrą komu-
nikację. 

PŁ: Świetnie, ale obecnie rozszerza się trend  
w kierunku rynku Pracodawcy. Czy w tej sytu-
acji warto inwestować środki w employer bran-
ding?

MB: - Zawsze warto inwestować środki w bu-
dowanie wizerunku pracodawcy, niezależnie od 
sytuacji na rynku. Tak jak mówiłem wcześniej 
minął szczyt pandemii, wiemy jak się bronić 
przed nowymi zakażeniami, firmy są wyposażo-
ne w nowe narzędzia przeciwdziałania epidemii. 
Dodatkowo większość firm doskonale poradziła 
sobie w warunkach lockdown’u, więc tym bar-
dziej potrzebny jest nowy employer branding,  
w nowej sytuacji. Firmy stworzyły „Friendly 
Workplace” i powinny komunikować, że odnio-
sły absolutny sukces w nowej, groźnej i niezna-
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nej dotychczas sytuacji. Aktualny przekaz brzmi 
„Jesteśmy gotowi na takie zagrożenie”, chociaż 
wcześniej trudno było sobie to wyobrazić.

PŁ: Podsumujmy zatem, czym dzisiaj warto się 
chwalić w ramach działań EB?

MB: Przede wszystkim przyjaznym miejscem 
pracy, możliwością pracy zdalnej, a więc pracy 
bezpiecznej i wszelkimi działaniami, które po-
woduję, że tworzymy bezpieczne warunki pracy.

PŁ: Covid przyśpieszył postęp i świadomość w 
dziedzinie higieny pracy. Nadeszła już era zdro-
wych miejsc pracy?
 
MB: - Dokładnie. Tak jak wcześniej wspomnia-
łem, nadszedł czas „Friendly Workplace”, czyli 
także zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy. 

PŁ: Zostańmy przy zdrowiu. Niektórzy „wizjo-
nerzy” twierdzą, że czekają nas ponoć przymu-
sowe szczepienia. Czy to znaczy, że kto się nie 
zaszczepi, nie będzie mógł pracować? Przyjmu-
jesz taki scenariusz czy to tylko fantastyka?

MB: - Zdecydowanie fantastyka. Pracodawca 
nie ma i na pewno nie będzie miał takiej mocy 
prawnej, która daje uprawnienia do egzekwo-
wania obowiązku szczepień. Doprawdy trudno 
mi  sobie wyobrazić, że pracodawca zwalnia 
pracownika dlatego, że ten się nie zaszczepił. 
Co do samych szczepień to pytanie do Mini-
sterstwa Zdrowia, ale nie liczyłbym na wiążącą 
odpowiedź, ponieważ jak dotąd nie ma żadnej 
szczepionki na koronawirusa.

PŁ: Od marca miliony Polaków przebywają na 
„postojowym” lub pracują w trybie zdalnym. 
Czy praca zdalna Twoim zdaniem się sprawdzi-
ła? Sądzisz, że przyjęła się na dobre i zastąpi 
dotychczasowy model stacjonarny?

MB: - Częściowo tak, częściowo na życzenie 
pracowników. Myślę , że tam gdzie można jest 
to kolejny krok do tworzenia „Friendly Workpla-
ce”. 

PŁ: Czy Twoim zdaniem podczas tego kryzysu 
pracodawcy w Polsce zdali egzamin? 

MB: - To był trudny czas trudnych decyzji. Nie-
wątpliwie wszystkie były głęboko przemyślane i 
uzasadnione ekonomicznie. Myślę, że teraz pra-
codawcy zostawią więcej rezerwy finansowej 
na ewentualny nowy kryzys i utrzymanie miejsc 
pracy jak najdłużej.

PŁ: Jaka Twoim zdaniem będzie przyszłość ryn-
ku eventów branżowych HR-u. Podniesie się? 
Czy raczej zostaniemy już na dobre w necie? 

MB: - Myślę że się rozwinie, ale internetowo. 
Przywykniemy do niego, bo jest tańszy, wygod-
niejszy i ma większe zasięgi.

PŁ: Wracamy z kwarantanny i co przed nami. 
Jak widzisz dalsze miesiące w gospodarce i na 
rynku pracy? 

MB: - Myślę że dzisiaj to pytanie nurtuje więk-
szość Polaków, ale trudno jednoznacznie na nie 
odpowiedzieć.  Wszystko zależy od tego co się 
stanie jesienią, czy dotknie nas kolejna fala za-
chorowań?  Jakie decyzje podejmie rząd w za-
kresie hamowania gospodarki? Tego nie wiemy, 
ale mamy już doświadczenie, co więcej spodzie-
wając się kolejnego etapu pandemii możemy 
się na nią przygotować i sądzę, że to są nasze 
atuty. Dlatego myślę, że o ile nie zdarzą się nad-
zwyczajne okoliczności mamy szansę na wyjście  
z kryzysu „obronną ręką”. 
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Przeorganizowanie przestrzeni biurowej, zwięk-
szenie środków ochrony osobistej czy zmniej-
szenie ilości i częstotliwości spotkań z inny-
mi osobami to tylko część obostrzeń. W trosce  
o bezpieczeństwo całego społeczeństwa należy 
im się jednak bezwzględnie podporządkować.

Koniec epidemii nie będzie końcem problemów 
pracodawców. Ci wciąż będą borykali się z wielo-
ma problemami natury finansowej, które za-
trzęsły fundamentami wielu przedsiębiorstw już 
w pierwszych dniach koronawirusowej kwaran-
tanny. Problemem pracodawców są w głównej 
mierze straty poniesione wskutek czasowego 
zamknięcia lub ograniczenia działania wielu in-
stytucji. Przed dyrektorami finansowymi stoi 
jeszcze wiele trudnych decyzji, których podjęcie 
może zaważyć na postrzeganiu całej organizacji  
i jej marki na rynku.

Firmy czeka rewizja ponoszonych kosztów, 
między innymi tych związanych z benefitami, 
które dla wielu stały się standardem.

W związku z rosnącym wskaźnikiem bezrobocia 
spowodowanym pandemią COVID-19 zaczy-
namy obserwować wzrost rynku pracodawców, 
który utrzyma się najpewniej przez najbliższe 
miesiące. To może zmniejszyć bodziec do utrzy-
mania benefitów pracowniczych w organizacjach 
na obecnym poziomie i zdewaluować ich znacze-
nie. Przez problemy ekonomiczne najprawdo-
podobniej trzeba będzie z czegoś zrezygnować.

Nie należy jednak działać pochopnie – 
właściwe analityczne podejście pozwoli 
uniknąć podejmowania decyzji, mogą-
cych mieć negatywne skutki finansowe 

i wizerunkowe.

Epidemia koronawirusa znacząco wpłynęła na środowisko pracy. Wyzwaniem jest połą-
czenie zaleceń światowych organizacji z firmową codziennością.
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Na tym etapie warto zaplanować ewoluujący 
plan działania, a szukając oszczędności patrzeć 
na sytuację w perspektywie długoterminowej. 
Istnieją bowiem działania, które podjęte już teraz 
zaowocują w przyszłości korzyściami, mogącymi 
znacznie poprawić sytuację finansową organizac-
ji i szybciej wyjść na prostą po koronakryzysie. 
Odpowiednio dobrane instrumenty nie będą dla 
przedsiębiorstwa kosztem, ale inwestycją.
 
Zastanawiasz się, czy utrzymać, wprowadzić 
lub rozszerzyć program zdrowego odżywiania  
w firmie?

W dobie koronakryzysu Twoi Pracownicy potr-
zebują tego bardziej niż kiedykolwiek! Jeśli tak-
ie działania już są w Twojej firmie, nie rób kroku 
wstecz!

Buduj zdrową organizację, 
bo teraz jest czas na działanie!

Marka Pracodawcy w Polsce  |  Employer Branding 

Wirusolodzy ostrzegają przed możliwością dołą-
czenia koronawirusa do kanonu chorób sezono-
wych, co może powodować, że podobnych para-
liżów instytucji i okresów stanu podwyższonego 
zagrożenia zdrowia będzie więcej.
W związku z tym najwyższy priorytet podczas 
epidemii koronawirusa i po niej powinny mieć 
benefity wspierające zdrowie pracowników.

Aktualnie wszystkie instytucje i miejsca publicz-
ne (siłownie, kina, teatry, szkoły językowe) są 
zamknięte, więc inwestować należy w działania  
w miejscu pracy (w biurze, zakładzie produkcyj-
nym) lub w formie zdigitalizowanej. Epidemia ko-
ronawirusa powinna być impulsem dla szytych na 
miarę programów zdrowotnych, które wpłyną na 
poprawę stylu życia pracowników.

Planując zakres benefitów, uwzględnij zarówno 
bieżącą sytuację jak i to, co będzie później.

BeneFITy 
W CZasIe ePIDeMII I Po nIej

Zmiana nawyków żywieniowych, 
aktywność fizyczna, redukcja 

stresu to pakiet działań 
prewencyjnych i leczniczych 

wobec chorób cywilizacyjnych, 
przyczyniający się do budowania 
silnego, niepodatnego na infekcje 

układu immunologicznego.
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1. Wsparcie medyczne:
Termometr bezdotykowy do pomiaru tempera-
tury pracowników przed wejściem do pracy. 
Zaopatrzenie pracowników w probiotyki i wita-
minę D dla wsparcia odporności. Opieka medy-
czna gwarantująca usługi telemedyczne.

2. Zdrowa żywność  
dla poprawy stanu zdrowia  
i budowania odporności:

Codzienna dostępność owoców, warzyw; 
zdrowe śniadania w biurze. Produkty dodat-
kowo wspierające odporność: syropy do her-
baty, miód, imbir, goździki. 

Co wziąć pod uwagę 
w perspektywie długoterminowej?

3. Edukacja:
Szkolenia, warsztaty, kursy przeprowadzane 
online w formie webinarów z zakresu wiedzy 
branżowej oraz spotkań ze specjalistami: di-
etetykiem, psychologiem.

4. Aktywność fizyczna:
Promowanie treningów domowych czy krótkich 
aktywności na świeżym powietrzu.

Utrzymanie i wdrażanie działań prozdrowot-
nych jest korzystne nie tylko z punktu widzenia 
odbiorców benefitów. W dobie powracającego 
rynku pracodawcy, zmniejszenie priorytetu na 
spełnianie oczekiwań pracowników w zakresie 
benefitów zdrowotnych może być kuszące.

Jednak faktem jest, że nadwaga, otyłość  
i inne choroby cywilizacyjne w coraz większym 
stopniu dotykają pracowników oraz wpływają 
na wynik ekonomiczny całej organizacji.

Co zrobić w czasie epidemii?

Marka Pracodawcy w Polsce  |  Employer Branding 

Firma, która pomaga budować zdrowe nawyki pracowników, wspiera ich 
odpowiednią komunikacją oraz udostępnia zdrowe jedzenie w pracy, może 

zaoszczędzić tysiące złotych, zmniejszając współczynnik absencji.
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1. Bezpieczeństwo

Zdrowa dostawa przywożona jest przez zaufane-
go dostawcę, z zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa. Komponenty do stworzenia posiłku w pracy 
są na wyciągnięcie ręki. Nie trzeba wchodzić do 
sklepu w drodze do pracy, a to ogranicza kontakt 
z patogenami. Owoce, warzywa, bakalie, soki,  
a nawet całe zestawy śniadaniowe mogą czekać 
na pracowników od samego rana. Sprawdź jak 
dbamy o bezpieczeństwo dostaw!
 
2. Izolacja

Pracownicy mają bezkontaktowy dostęp do zdro-
wej żywności. W momencie częstowania się owo-
cami pracownik nie spotyka żadnego pośrednika. 
W Dailyfruits, oprócz standardowych procedur, 
wprowadzone zostały dodatkowe obostrzenia na 
każdym etapie łańcucha dostaw, by całkowicie 
zniwelować ryzyko zarażenia.
 
3. Swoboda i funkcjonalność

Idąc za radą ekspertów powinniśmy robić więk-
sze, ale rzadsze zakupy do domów by unikać czę-
stych kontaktów z ludźmi. Świeże owoce i wa-
rzywa to produkty nietrwałe i ciężko je kupić „na 

zapas”. Planując dostawę dokładnie wiadomo ile 
owoców i warzyw potrzebują pracownicy. Dzięki 
temu mają swobodny dostęp każdego dnia do tak 
samo świeżych produktów.

4. Elastyczność

Wielkość dostawy zdrowej żywności można do-
stosować do bieżącej potrzeby – zmniejszać ilość 
owoców i warzyw, gdy pracowników w firmie 
jest mniej lub zwiększać, gdy chcemy dodatkowo 
wesprzeć ich odporność. Jeśli to konieczne, do-
stawy można czasowo zawiesić lub przekazać do 
różnych instytucji w ramach akcji #wspieram.
To również jedyny benefit, który pracownik do-
staje tu i teraz bez wychodzenia z pracy i koniecz-
ności dodatkowego zaangażowania, w tym korzy-
stania z pośredników.

W dobie kwarantanny, kiedy korzystanie z miejsc 
publicznych jest niemożliwe ze względów bez-
pieczeństwa to ogromny atut. Warto postawić 
na bezpieczne benefity, które jednocześnie pozy-
tywnie wpływają na zdrowie.

Zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną zdro-
we odżywianie jest jednym z głównych czynni-
ków, które wpływają na odporność organizmu.

FunKCjonalny  
I elasTyCZny BeneFIT 
W DoBIe KoronaWIrusa
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DE LAGE LANDEN LEASING Polska / ENEL-MED / 
KILOUTOU Polska / HENKEL Polska / COCA-COLA HBC Polska / BGK / 
PROSERVICE FINTECO / WONGA / 3SHAPE Poland /
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27 LAUREATÓW 
II EDYCJI

Relacje i atmosfera
Rozwój pracowników
Work-Life Balance
Zdrowe miejsce pracy
Benefity
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CusHMan & 
WaKeFIelD
„Otwartość na potrzeby i inicjatywy pracowni-
ków; dbałość o kompleksową i przekrojową ofer-
tę rozwojową dla zespołu; nastawienie na współ-
pracę, wymianę myśli i pomysłów na poziomie 
lokalnym oraz w ramach całej organizacji; nowo-
czesne i dojrzałe podejście do kwestii work-life 
balance – to elementy którymi zaimponowała 
nam firma Cushman & Wakefield. Jest  jeszcze 
jeden punkt, który wywarł na nas niezwykle po-
zytywne wrażenie – to ogromne zaangażowanie 

firmy w działania na rzecz integracji zespołu. Wi-
dać, że nie szczędzi się tu środków na programy 
oraz narzędzia budujące i pogłębiające więzi i 
relacje pomiędzy pracownikami! Tego typu dzia-
łania zapewniają dobrą i przyjazną atmosferę w 
firmie, a właśnie taką, opartą na zaangażowanym 
i dobrze zintegrowanym zespole dostrzegliśmy w 
Cushman & Wakefield.”

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

Otwarci na ludzi i ich inicjatywy.

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
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Grupa 
luX MeD
Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

„LUX MED to firma związana z obszarem zdro-
wia, więc nieprzypadkowo właśnie za przyjazne 
dla zdrowia środowisko otrzymała od nas bar-
dzo wysokie noty. Podoba nam się nowoczesne 
podejście firmy w kwestii work-life balance oraz 
otwartość w relacjach z pracownikami. Nasza 
wizyta w warszawskiej placówce oraz siedzibie 
firmy utwierdziła nas w przekonaniu, że panuje 
tu dobra atmosfera i przyjazny klimat do pracy i 
rozwoju. LUX MED potrafi łączyć pokolenia. Pra-
cują tu zarówno osoby z imponująco długim sta-
żem, pamiętające początki działalności firmy, jak 

również młodzi ludzie, których zapał i entuzjazm 
sprawia, że doskonale uzupełniają firmowy team, 
a przy tym zdobywają zawodowe szlify. Jak usły-
szeliśmy w LUX MED: „Tu człowiek rośnie razem z 
firmą”, a z kolei firma rośnie w imponującym tem-
pie. Odwiedzając nowo otwartą placówkę sto-
matologiczną mogliśmy podziwiać nowoczesny 
sprzęt oraz komfortową i przyjazną przestrzeń 
do pracy. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem. 
Tym samym, z całą pewnością zapewniamy, że  
LUX MED jest „friendly”!

Pracujemy dla zdrowia.

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
http://markapracodawcy.pl/friendly-workplace-w-grupie-lux-med/
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Bel PolsKa
„Odwaga, Troska i Zaangażowanie – to kluczowe 
wartości GRUPY BEL. Firma należy do grona od-
powiedzialnego biznesu i w taki też sposób pod-
chodzi do kwestii związanych z pracownikami. 
W  takim przekonaniu utwierdziła nas wizyta w 
siedzibie BEL Polska w Chorzelach k/Przasnysza, 
gdzie mieści się  biuro i zakład produkcyjny, w 
których łącznie pracuje 450 osób. Jakie wraże-
nia? BEL to stabilny pracodawca, z przyjaznym, 
rodzinnym klimatem i bezpiecznym, nowocze-
snym środowiskiem pracy („Zero wypadków” i 
bezpieczeństwo pracowników to priorytet firmy). 
Duży plus – otwarty i przyjazny management, 

stawiający na partnerskie i transparentne rela-
cje z zespołem, uwzględniający potrzeby swoich 
pracowników, gotowy do zmian i innowacji. Fir-
ma jest świadoma trendów panujących na zmie-
niającym się nieustannie rynku pracy, dlatego 
też dba o zapewnienie należytego komfortu w 
pracy (atmosfera, relacje międzyludzkie, warunki 
pracy) i robi wiele aby jej pracownicy osiągali jak 
największą satysfakcję zpracy (programy rozwo-
jowe, benefity). BEL Polska to z całą pewnością 
Friendly Workplace”. 

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

Bel Polska – miejsce dobrych relacji

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
http://markapracodawcy.pl/bel-polska-z-nagroda-friendly-workplace-2019/
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Abriga Polska
„ABRIGA? Firma dla osób z pasją twórczą, peł-
nych pomysłów, ale i gotowych na prawdziwe, 
odpowiedzialne wyzwania które są motorem roz-
woju zawodowego. Bo właśnie rozwój będący 
połączeniem wyzwań i kreatywności gwarantuje 
ABRIGA. Duch spontaniczności czuć tu na każ-
dym kroku. Dobra, przyjazna atmosfera, a na twa-
rzach ludzi zaangażowanie i duma ze wspólnych 
dokonań oraz sukcesów firmy – takie wrażenia 
odnieśliśmy goszcząc w siedzibie firmy w Rado-
miu. Gratulujemy ABRIDZE oddanych i zaanga-
żowanych pracowników oraz ciepłej i przyjaznej 
atmosfery jaką tutaj zastaliśmy. Nasze uznanie 

budzi podejście firmy w kontekście relacji z pra-
cownikami (otwartość w komunikacji, transpa-
rentność, partnerskie i szczere podejście: „daje-
my ale i wymagamy”). Duży plus za wspominaną 
przyjazną atmosferę oraz szacunek firmy dla idei 
work-life balance. Doceniamy też przyjazne dla 
zdrowia środowisko biurowe (oryginalny wystrój 
wnętrza i funkcjonalne wyposażenie). Dodatko-
wy punkt za zaangażowanie w działania prospo-
łeczne ABRIGI inicjowane i realizowane przez jej 
pracowników. Jesteśmy pewni, że w tej firmie nie 
sposób się nudzić. A zatem – kariera w kierunku 
odwrotnym od Warszawy? Dlaczego nie…”     

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

Piękno tkwi w pozytywnych relacjach

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
http://markapracodawcy.pl/abriga-z-nagroda-friendly-workplace-2019/
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BGK
Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

„Bank Gospodarstwa Krajowego po raz kolejny 
potwierdził, że ubiegłoroczna nagroda oraz wy-
soka ocena naszej redakcji nie była przypadkowa. 
Firma konsekwentnie i z dużym rozmachem re-
alizuje swoją strategię personalną i rekrutacyjną. 
Oferta dla pracowników wygląda bardzo imponu-
jąco i przekrojowo. Pomaga rozwijać doświadcze-
nie i kompetencje zawodowe, jednocześnie re-
spektując sferę potrzeb prywatnych i osobistych. 
BGK stawia na wsparcie pracownika w realizacji 
jego zainteresowań i pasji na gruncie zawodo-
wym oraz społecznym, ale także na towarzysze-

nie w realizacji potrzeb rodzinnych. Podejście fir-
my do działań w zakresie work-life balance oraz 
kwestiach profilaktyki zdrowia zasługuje na na-
prawdę duży szacunek. To co szczególnie impo-
nuje w Banku Gospodarstwa Krajowego to fakt, 
że śmiało i z pozytywnym nastawieniem sięga po 
nowe technologie, czego przykładem są progra-
my rekrutacyjne skierowane do studentów. Dla-
tego w naszej tegorocznej ocenie firma wypada 
na solidną „szóstkę”! Gratulujemy znakomitych 
pomysłów i konsekwencji w ich realizacji, życzy-
my kolejnych sukcesów.”

jedyny taki bank w Polsce!

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
http://markapracodawcy.pl/bgk-po-raz-drugi-z-nagroda-friendly-workplace/
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ePP
„Powyższe określenie trafnie charakteryzuje 
atmosferę pracy w EPP. Firma działa na rynku 
nieruchomości komercyjnych, a jej siedziba 
mieści się w ścisłym centrum Warszawy, w 
biurowcu Q22, jednym z najbardziej okazałych 
wieżowców Warszawy zlokalizowanym przy 
rondzie ONZ. Nowoczesne, funkcjonalne, pełne 
światła i zapierających dech w piersiach  widoków 
biuro daje bardzo pozytywny zastrzyk energii. 
Ma się wrażenie przebywania w prestiżowej i 
prawdziwie biznesowej przestrzeni. Jednak piękna 
architektura to jedynie dodatek. Wyjątkową 
atmosferę pracy tworzą ludzie oraz ich wzajemne 
relacje oparte na szacunku, zaufaniu, elastycznym 
podejściu i wymianie wiedzy. Tak właśnie jest w 
EPP. Codzienne wyzwania, dynamika w działaniu 
i decyzjach, nastawienie na rozwój kompetencji 
i praca zrównoważona wspólną zabawą oraz 

odrobiną relaksu to esencja środowiska pracy tej 
firmy. Idea work-life balance dobrze wyraża się w 
podejściu i kulturze EPP, stąd też wysokie oceny ze 
strony naszej redakcji w tym punkcie. Szczególnie 
gratulujemy pomysłu codziennych wspólnych 
śniadań dla pracowników, które według nas są 
świetną formą integracji zespołu i motywacji 
do punktualności. Wysokie oceny przyznaliśmy 
również za pokaźny pakiet benefitów, w dużym 
stopniu wspierających życie rodzinne. Specjalną 
uwagę naszej redakcji zwróciła oferta dla babć 
i dziadków – czyli dodatkowe dwa i pół dnia 
wolnego na opiekę dla osób, którym urodził 
się pierwszy wnuk lub pierwsza wnuczka :) 
Dodatkowe punkty w ocenie za wolontariat 
pracowniczy i społeczne zaangażowanie firmy. 
Gratulacje dla EPP!

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

niekorporacyjna korporacja

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
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3sHaPe
„Ambitna, innowacyjna, prorozwojowa firma, 
dla ludzi którzy lubią nowe technologie i pracę 
zespołową – tak kojarzy się nam 3Shape. Polski 
oddział 3Shape, który odwiedziliśmy ulokowany 
jest w Szczecinie w przestronnym, nowoczesnym 
i funkcjonalnym kompleksie biurowo-produk-
cyjnym, znajdującym się blisko centrum miasta. 
3Shape to firma oparta na innowacyjnej pasji jej 
założycieli, stawia na otwartość w relacjach, za-
ufanie ora zespołowość. To co szczególnie zwra-
ca uwagę to uporządkowanie. Przebywając w  
biurze czuje się,  że wszystko jest tu na swoim 
miejscu. Do tego otwarci i przyjaźnie nastawie-
ni ludzie. W naszej ankiecie wysoko oceniliśmy 

ofertę rozwojową firmy (dotychczasowy fundusz 
szkoleniowy wyniósł blisko 194 000 zł). Do tego 
możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z kole-
gami z innych krajów. 3Shape to również zdrowe 
i proekologiczne miejsce pracy. Firma aktywnie 
wspiera zdrowy tryb życia (Rowerowy Pracodaw-
ca 2019). Znajdziesz tu wielu prawdziwych en-
tuzjastów sportu, z którymi możesz włączyć się 
we wspólne akcje biegowe i rowerowe. Ludzie, 
rozwój, atmosfera. Warto tu być!”     

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

Pasjonaci innowacji

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
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mTab
Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

„mTab – firma, która działa w interesującym ob-
szarze na mapie nowoczesnych rozwiązań w 
zakresie technologii dla biznesu. Posiada wielu 
renomowanych klientów co jest dowodem na in-
nowacyjność i kreatywność zespołu, który stale 
jest na czasie, rozwija swój potencjał generując 
coraz to nowe pomysły. Dostrzegamy pozytyw-
nego ducha wewnątrz firmy – ludzie z mTab po-
trafią z entuzjazmem opowiadać o tym co robią. 
Podoba nam się kultura firmy opierająca się na 
otwartych i transparentnych relacjach z pracow-
nikami oraz dobrej komunikacji. Doceniamy też 

zaangażowanie firmy w tworzenie prorozwojo-
wych programów dla swoich pracowników. Wy-
sokie noty za nowoczesne podejście w obszarze 
prozdrowotnym i work-life balance. Z benefitów 
najbardziej przypadły nam do gustu czwartkowe 
obiady dla pracowników. Ponadto świetne, no-
woczesne biuro położone w samym sercu Pozna-
nia! Dogodna lokalizacja w prestiżowym budyn-
ku w sąsiedztwie klimatycznego Starego Miasta. 
mTab – zdecydowanie przyjazny workspace!”

Friendly workspace

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
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Proservice Finteco
„Już po raz drugi mamy przyjemność wyróż-
nić ProService Finteco godłem „FRIENDLY  
WORKPLACE”. Na przestrzeni całego roku  
z sukcesem zrealizowała wiele ciekawych inicja-
tyw angażujących Pracowników. Oprócz konty-
nuacji programów zapoczątkowanych w latach 
ubiegłych pojawiło się szereg nowych inicjatyw, 
takich jak choćby konkursowy projekt „Mistrz 
Miesiąca” czy kulinarna integracja Cook Up. 
Pojawiły się również nowe wyzwania, z który-
mi naszym zdaniem firma poradziła sobie wzo-
rowo. Przykładem niech będzie inicjatywa pod 

hasłem „Dzieciaki w akcji” (organizacja opieki dla 
dzieci pracowników podczas strajku nauczycieli). 
Wspomniany projekt to dla nas dowód, że firma 
jest dojrzałą i odpowiedzialną organizacją, która 
wsłuchuje się w potrzeby zespołu, potrafi szyb-
ko reagować i odpowiednio znaleźć się w trud-
nej sytuacji – słowem potrafi być z pracownikiem 
na dobre i na złe. Imponuje nam w ProService  
Finteco zarówno pozytywna atmosfera jak  
i zgrany, zaangażowany zespół ludzi, który czuje 
otwartośći i wsparcie Zarządu. Gratulujemy ko-
lejnego wyróżnienia!” 

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

Praca w dobrej atmosferze

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
http://markapracodawcy.pl/proservice-finteco-po-raz-drugi-z-nagroda-friendly-workplace/


Marka Pracodawcy w Polsce  |  Employer Branding 36

ArcelorMittal Poland
Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

„Z wielką przyjemnością przyznajemy godło 
FRIENDLY workplace dla ArcelorMittal Poland, 
która w plebiscycie naszej redakcji uzyskała do-
skonały wynik (25 punktów). Firma imponuje 
nam odpowiedzialnym podejściem w obszarze 
otwartych i szczerych relacji z pracownikami. 
Doceniamy kulturę organizacyjną opartą na wza-
jemnym zaufaniu i poszanowaniu różnorodności 
oraz inwestycje w rozwój pracowników.

Podczas wizyty w siedzibie firmy w Dąbro-
wie Górniczej mieliśmy okazję podziwiać Kam-
pus Uniwersytetu ArcelorMittal. Kampus wy-
posażony jest w nowoczesne i interaktywne 
narzędzia wspierające wiedzę i kreatywność 

a jednocześnie oferujące relaks i regenera-
cję pomiędzy zajęciami. Rekomendując walory  
ArcelorMittal Poland  w kontekście przyjaznego 
pracodawcy nie sposób nie wspomnieć o zaan-
gażowaniu firmy w sferze work-life balance. Pra-
gniemy wyróżnić tu szczególnie takie inicjatywy 
jak „Dni Równowagi”, „Pracowniczy Program 
Wsparcia”, a także prozdrowotne programy dla 
pracowników oraz ich rodzin. Nasze uznanie bu-
dzi również zaangażowanie ArcelorMittal Poland 
na rzecz edukacji i rozwoju szkolnictwa zawodo-
wego, wspieranie pomysłów i akcji prospołecz-
nych oraz wolontariatu pracowniczego, w który 
aktywnie angażują się pracownicy”.

Siła inspiracji staLOVEgo świata

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
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aTena
„ATENA, jako pracodawca szczególnie zaimpo-
nowała nam w obszarze rozwoju pracowników. 
Oferowany pakiet programów szkoleniowych 
jest szeroki i przekrojowy, obejmuje zarówno 
kompetencje miękkie jak i specjalistyczne. Du-
żym atutem firmy Atena jako pracodawcy jest 
jej doświadczenie rynkowe. Gwarantuje ono 
stabilność, równocześnie stwarzając możliwość 
rozwoju w pracy dla renomowanych klientów, 
a także pozwala brać udział w ciekawych, tech-
nologicznych projektach realizowanych dla biz-
nesu. Wysoko oceniamy podejście firmy do idei  

work-life balance oraz działania na rzecz kre-
owania przyjaznego dla zdrowia środowiska 
pracy. Niewątpliwym atutem ATENY są  ludzie 
oraz pozytywna atmosfera. Mieliśmy okazje do-
świadczyć jej podczas sierpniowej wizyty w So-
pocie gdzie mieści się siedziba firmy. Atmosfera, 
ludzie, zgrany zespół to największe walory ATE-
NY wymieniane przez jej pracowników. W ostat-
nim badaniu satysfakcji 95% pracowników firmy 
poleca ATENĘ jako atrakcyjne miejsce pracy.   
My w pełni zgadzamy  się z tą opinią i również 
polecamy”.  

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

ateam i sopocki klimat kariery

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
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MonDI sIMeT
Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

„Mondi Simet to firma bez barier. Ze względu na 
swój potencjał, nowoczesność i odpowiedzialne 
podejście w kwestii higieny i bezpieczeństwa pra-
cy, a także otwartej polityki w obszarze zatrud-
nienia i przyjaznych relacji z pracownikami śmiało 
może aspirować do tytułu wiodącego pracodaw-
cy zarówno w regionie, w którym jest usytuowa-
na jak i w skali ogólnopolskiej. Mondi Simet dba o 
profesjonalny rozwój pracowników, nie zapomi-
nając o obszarach związanych z szeroko pojętym 
środowiskiem miejsca pracy – stąd bardzo wyso-
kie noty w naszej ocenie w kategoriach „zdrowe 
miejsce pracy” i „work-life balance”. Pracujący w 
Mondi Simet mogą liczyć na wsparcie nie tylko 
w pracy (program antymobingowy „Speakout”), 
ale i w prywatnych obszarach życia. Szczególnie 
przypadł nam do gustu program pomocy dla Pra-

cowników (EAP). Widać, że firmie zależy na pra-
cownikach i dokłada wielu starań aby mieli oni 
poczucie bycia częścią dobrze zgranej załogi.   

Na koniec kilka refleksji z naszej wizyty w Mon-
di Simet. Zastaliśmy w pełni nowoczesny zakład 
z dobrą i funkcjonalną przestrzenią biurową. Jak 
przystało na profesjonalną firmę produkcyjną, 
na każdym kroku widać tu porządek i troskę o 
bezpieczeństwo. Warto podkreślić komunika-
tywność menedżerów, w tym Dyrektora Fabry-
ki, który jest osobą otwartą i według nas dobrze 
zintegrowaną z zespołem. Firma niezwykle nas 
zaskoczyła bardzo profesjonalną organizacją wy-
darzenia związanego z otrzymaniem  wyróżnienia 
„Friendly Workplace”.

Pracodawca bez barier

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
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MonDI sIMeT Coca-Cola HBC Polska
„Coca-Cola HBC Polska to firma, która w głoso-
waniu naszej redakcji uzyskała jeden z najlep-
szych wyników, otrzymując najwyższe noty w 
każdej z analizowanych przez nas kategorii. W 
relacjach z pracownikami najbardziej doceniliśmy 
otwartość w komunikacji. Szczególnie zaintere-
sował nas system SPEAK UP, pozwalający pra-
cownikom na swobodne zgłaszanie problemów 
lub nadużyć. Daje to poczucie bezpieczeństwa i 
zwiększa zaufanie do organizacji w celu eliminacji 
nieodpowiednich praktyk i zachowań. W obsza-
rze rozwojowym ciekawie prezentuje się przekro-
jowy, trzy-poziomowy program FAST FORWARD 
oraz program menedżerski dedykowany studen-

tom i absolwentom. Wysoko oceniliśmy firmę w 
kontekście poszanowania idei work-life balan-
ce oraz działania na rzecz tworzenia zdrowego 
i przyjaznego środowiska pracy. Na ogólną wy-
soką ocenę złożyło się również zaangażowanie 
firmy w działania edukacyjne, ekologiczne i pro-
społeczne realizowane przy aktywnym udziale 
pracowników. Lista projektów jest bardzo szero-
ka i imponująca. Coca-Cola HBC Polska to „firma 
z inicjatywą”, a przy tym w pełni nowoczesny, od-
powiedzialny i otwarty pracodawca nastawiony 
na rozwój pracowników. Oferuje przyjazne wa-
runki pracy i kariery z poszanowaniem sfery pry-
watnej swoich pracowników”.

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

nastawieni na rozwój

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
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SoftServe Poland

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl
„SoftServe to dobre miejsce dla pasjonatów in-
nowacji i nowoczesnych technologii. Byliśmy z 
redakcyjną ekipą we wrocławskiej siedzibie firmy.

Nasze wrażenia?

Świetna, przyjazna i pozytywna atmosfera, 
uśmiechnięci ludzie, zgrany, dobrze zintegrowa-
ny zespół, otwarta kadra menedżerska. Jesteśmy 
pewni, że tworzone są tu ciekawe i inspirujące 
pomysły i rozwiązania. Wnętrze biura urządzone 

funkcjonalnie i nowocześnie,  ale bez elementów 
charakteryzujących  środowiska typowo korpo-
racyjne. Widoczna dbałość o komfort i zdrowie 
pracownika (strefy relaksu). SoftServe w naszej 
ocenie to przede wszystkim zdrowe i przyjazne 
miejsce pracy. To także otwarte i partnerskie re-
lacje z pracownikami, poszanowanie dla work-li-
fe balance oraz perspektywy rozwoju w ramach 
twórczej pracy zespołowej. Szczerze polecamy!” 

Synergia współpracy 
i rozwój na gruncie zaufania

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
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KIlouTou Polska
„Kultura „otwartych drzwi”, dzielenie się wiedzą, 
pozytywna atmosfera i zintegrowany zespół to 
w naszej ocenie największe atuty pracy w KILO-
UTOU Polska. Firmę oraz zespół jej pracowni-
ków i menedżerów mieliśmy przyjemność poznać 
podczas spotkania w Strykowie. KILOUTOU jest 
młodą organizacją na polskim rynku, niemniej, od 
samego początku swojej działalności, stawia na 
tworzenie nowoczesnych i przyjaznych warun-
ków do pracy.  Zależy jej na promowaniu kultury 
„otwartych drzwi” oraz budowaniu partnerskich 
relacji w sferze komunikacji. Sprzyja to dobrej 
atmosferze w zespole, co mogliśmy dostrzec na 
firmowym spotkaniu. KILOUTOU to miejsce, w 
którym mocno promuje się rozwój oraz wymia-

nę wiedzy pomiędzy pracownikami. Umożliwia 
to m.in. wewnętrzna Akademia Wiedzy PROfe-
sjonalni.com.PL. Firma rozumie znaczenie rów-
nowagi pomiędzy pracą zawodową i życiem pry-
watnym, dlatego nie tylko wyznacza standardy 
pracy ułatwiające work-life balance, ale także 
szkoli pracowników w tym obszarze. Organizacja 
docenia także znaczenie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. Jest zaangażowana w działania proeko-
logiczne oraz wspiera inicjatywy na rzecz rozwo-
ju zawodowego kobiet.

KILOUTOU to w naszej ocenie przyjazna, ambit-
na i dobrze rozwijająca się firma, a także perspek-
tywiczne miejsce pracy i kariery”.    

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

W atmosferze pozytywnych relacji

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
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Henkel Polska
Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

„Henkel to w naszej ocenie jeden z najbardziej 
wartościowych pracodawców w Polsce i na świe-
cie. Odkąd pamiętamy firma odważnie stawia na 
innowacje oraz wytycza nowe trendy w biznesie, 
np. w odniesieniu do wartości, etyki czy propa-
gowania koncepcji zrównoważonego rozwoju. W 
wymiarze HR Henkel szczególnie imponuje nam 
konsekwencją w tworzeniu nowoczesnych stan-
dardów pracy, kreowaniu otwartej i przyjaznej 
kultury pracy opartej na różnorodności i partner-
skich relacjach pomiędzy ludźmi. Bardzo wysoko 

oceniamy podejście firmy w takich kwestiach jak 
wspieranie rozwoju zawodowego kobiet oraz 
szacunek dla idei work-life balance. Nie sposób 
pominąć zaangażowania firmy w tworzenie sze-
rokiej gamy nowoczesnych narzędzi na rzecz roz-
woju pracowników. Wszystkie wspomniane atu-
ty przełożyły się na bardzo dobry wynik firmy w 
ocenie kolegium naszej redakcji. Jesteśmy prze-
konani, że nagroda „Friendly Workplace 2019” 
trafia w naprawdę godne ręce.” 

Na gruncie różnorodności…

zobacz więcej
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enel-Med
„Pasja, szacunek, wiarygodność i  silna marka – na 
takich wartościach opiera się kultura Enel-Med. 
Otwarte i partnerskie relacje z pracownikami leżą 
u podstaw strategii komunikacji HR. Bardzo istot-
nym atutem firmy, często podkreślanym przez 
pracowników są otwarci, sympatyczni ludzie oraz 
pozytywna atmosfera. Powyższe fakty mają od-
zwierciedlenie w wysokiej ocenie naszej redakcji 
– podobnie jak kwestia poszanowania idei Work
-life balance (elastyczny czas pracy oraz program 
„Dwie godziny dla rodziny”). Rozwój zawodowy 
pracowników to kolejny pozytywny obszar Enel-

Med, również wysoko oceniony przez nasz ze-
spół. Spółka oferuje bogaty wachlarz kierunków 
w zakresie rozwoju kompetencji pracowników. 
Promuje ludzi z wewnątrz organizacji. Wspiera 
aspiracje menedżerskie kobiet. Warto podkreślić 
że Enel-Med jest firmą, która tworzy i propaguje 
zdrowe, przyjazne środowisko pracy. Bardzo do-
ceniamy ten element, jak również zaangażowanie 
w działania na rzecz profilaktyki zdrowia, zarów-
no wśród swoich pracowników, jak i na zewnątrz.” 

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

Siła pozytywnych wartości

zobacz więcej
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Dll Polska sa
Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

„W Polsce Grupa DLL jest obecna od 1996 r. i 
jako De Lage Landen Leasing Polska S.A. aktyw-
nie promuje specjalistyczne usługi finansowe, 
konsekwentnie powiększa i rozwija swój zespół 
ekspertów. W roku 2017 firma została Laureatem 
konkursu „Inwestor w Kapitał Ludzki”. Podobnie 
jak cała grupa DLL polski oddział oraz jego pra-
cownicy zaangażowany jest w różnego rodzaju 
projekty prospołeczne jak np. wiosenne porządki 

w ogrodzie w Domu Dziecka im. Janusza Korcza-
ka, wspieranie Fundacji Akogo?, zbiórkę jedzenia 
dla Banku Żywności, sprzątanie ogrodu Domu 
Seniora na Woli oraz akcje pomocowe dla Domu 
Samotnej Matki i Domu Dziecka. W 2018 roku 
aż 40% pracowników z grupy DLL wzięło udział 
w akcjach wolontariackich.”

Razem możemy więcej…

zobacz więcej
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http://markapracodawcy.pl/de-lage-landen-leasing-polska-sa-dll-z-tytulem-friendly-workplace-2019-2/


Marka Pracodawcy w Polsce  |  Employer Branding 45

DHl eXPress 
„DHL Express należy do grona firm, które  
z całą pewnością możemy określić jako przykład 
nowoczesnego i odpowiedzialnego pracodawcy. 
W obszarze relacji doceniamy otwartość oraz 
zaangażowanie w działania na rzecz satysfakcji 
pracowników. Swoją politykę personalną DHL 
Express opiera na motywowaniu ludzi, realizując 
corocznie szereg ciekawych programów, nagród  
i wyróżnień. Firma nie szczędzi środków na rozwój 
całego zespołu. Dba o wysoki poziom i szeroką 
paletę nowoczesnych programów i narzędzi 
rozwojowych, jak np. „Certified International 
Specialist” czy „My Talent World”. Włącza 
pracowników w realizację wielu strategicznych 
projektów o charakterze między-funkcyjnym, co 

znakomicie poszerza ich kompetencje i wiedzę. 
Kolejny bardzo mocny punkt DHL to kreowanie 
przyjaznego dla zdrowia miejsca pracy. Firma 
tworzy ciekawe, kreatywne programy angażujące 
i edukujące pracowników w sferze ekologii czy 
profilaktyki zdrowia, jak np. „DHL na zdrowie”, 
„Go Green” czy „Movember”. Podobnie rzecz się 
ma z działaniami w wymiarze CSR. Tu również 
dostrzegamy bogactwo inicjatyw i zaangażowania 
ze strony firmy oraz pracowników (wolontariat, 
specjalna grupa CSR). 

DHL Express jako przyjazny pracodawca?... 
naszym zdaniem ocena celująca :)” .

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

Kultura doceniania pracowników

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
https://dhlexpress.pl/kariera/
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Zdobądź serca pracowników!

Skontaktuj się z redakcją: redakcja@markapracodawcy.pl
ZAPRASZAMY DO EDYCJI 2020

• Tworzysz zdrowe środowisko pracy?
• Dbasz o przyjazną atmosferę w firmie?
• Realizujesz ciekawe projekty dla pracowników?
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CHCESZ ZAINSPIROWAĆ 
ŚWIAT HR?

Informujemy!
Inspirujemy!
Angażujemy!

Marka Pracodawcy

www.markapracodawcy.pl
redakcja@markapracodawcy.pl

• Masz wartościowy temat dla profesjonalistów z branży HR?
• Pragniesz zarekomendować innowacyjne rozwiązania  

swojej firmy?
• Organizujesz inspirujące wydarzenie branżowe?

• Już dziś dołącz do Partnerów portalu MarkaPrcodawcy.pl 
i rozpocznij współpracę z naszą redakcją!

Kontakt
e-mail: redakcja@markapracodawcy.pl
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