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W pierwszym kwartale 2016 roku przeprowadzi-
liśmy sondaż, którego celem było zbadanie, w jaki 
sposób pracodawcy w Polsce wykorzystują swoją 
markę w procesie rekrutacji i zatrudniania.  
Na podstawie przeprowadzonego badania stworzy-
liśmy raport, który, mamy nadzieję, pomoże firmom 
lepiej zarządzać swoim wizerunkiem. Badanie zosta-
ło przeprowadzone metodą CAWI w dniach  
od 1 lutego do 25 marca 2016 roku. Zaproszenia  
do udziału w badaniu wysłaliśmy głównie do pro-
fesjonalistów związanych z branżą HR i employer 
brandingu. Otrzymaliśmy 462 odpowiedzi,  które 
można było wykorzystać w analizie danych.

W trakcie badania zapytaliśmy respondentów  
o wszystkie istotne kwestie związane z budowa-
niem i zarządzaniem marką pracodawcy, takie jak: 
definiowanie zakresów odpowiedzialności, stopień 
zaawansowania prac nad strategią, budżet, kanały 
komunikacji oraz sposoby mierzenia efektywności 

działań związanych z zarządzaniem marką praco-
dawcy. Ponadto uczestnicy badania wskazali  
w ankiecie, która z firm w Polsce i na świecie według 
nich najlepiej zarządza marką pracodawcy i na tej 
podstawie  przygotowaliśmy unikalny ranking.

Każdego z uczestników badania zapytaliśmy 
również o rodzaj zajmowanego stanowiska, wiel-
kość firmy, w której jest zatrudniony, branżę oraz 
posiadane kompetencje i wiedzę z obszaru employer 
brandingu. Szczegółowy profil respondenta znajduje 
się na stronie 22 raportu.

Na użytek raportu respondenci zostali podzieleni  
na dwie grupy: firmy posiadające zdefiniowaną 
strategię wizerunkową oraz pozostałe firmy.  
Mamy nadzieję, że porównanie odpowiedzi uzyska-
nych od tych dwóch grup będzie stanowiło cenną 
informację dla czytelników naszego raportu.

METODOLOGIA

PARTNERZY
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Goldman Recruitment jest firmą doradztwa perso-
nalnego wyspecjalizowaną w realizowaniu projek-
tów rekrutacyjnych, głównie w obszarze finansów, 
metodami Search & Selection oraz Executive  
Search. Wąski profil działalności przekłada się na 
profesjonalne podejście do realizacji powierzonych 
nam zadań oraz na szybkość i skuteczność w dzia-
łaniu.

Nasi konsultanci to osoby, które zarówno posiada-
ją wiedzę z określonej dziedziny biznesu, jak i są 
ekspertami w prowadzeniu projektów rekrutacyj-
nych typu Search & Selection lub Executive Search. 
Dzięki połączeniu tych dwóch kompetencji klienci 

 Goldman Recruitment mają zapewniony najwyższy 
standard obsługi. W naszej pracy wykorzystujemy 
unikalną metodologię, gwarantującą z jednej strony 
odpowiedni poziom wiedzy merytorycznej,  
a z drugiej dopasowanie pod kątem osobowościo-
wym kandydatów rekomendowanych  
do organizacji. 

Dobrze znamy rynek, nie tylko od strony potrzeb 
i wymagań pracodawców, lecz także oczekiwań 
pracowników. Dużo uwagi poświęcamy budowaniu 
trwałych i opartych na wzajemnym zaufaniu relacji. 
Wartości najważniejsze dla nas to wysoka jakość 
świadczonych usług oraz zadowolenie partnerów. 

O GOLDMAN RECRUITMENT
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Badania prowadzone w krajach zachodnich wska-
zują, że z roku na rok rośnie odsetek absolwentów 
traktujących pracę jako „dodatek”, dla których życie 
prywatne ma znacznie większe znaczenie niż sukces 
zawodowy. Absolwenci, którzy są ambitni, chcą się 
rozwijać oraz mają inicjatywę i chęć do działania, 
stają się dla pracodawców bezcenni. Na niekorzyść 
pracodawców działają również zmiany demogra-
ficzne. Kraje wysoko rozwinięte, do których zalicza 
się również Polska, „starzeją się”, co skutkuje coraz 
mniejszą liczbą osób wchodzących na rynek pracy. 
Rozpoczęła się „wojna o talenty”, którą kilkanaście 
lat temu przewidziała firma McKinsey.

W naszym raporcie chcemy opowiedzieć, jak krok 
po kroku zaplanować i wdrożyć strategię employer 
brandingową: od czego zacząć, kto powinien być  
w ten proces zaangażowany, czym jest strategia  
i Employee Value Proposition. Przedstawimy błędy 
najczęściej popełniane w firmach, którym nie udało 
się z sukcesem wdrożyć strategii zarządzania marką 
pracodawcy. 

Opisując kolejne kroki pracy nad wizerunkiem 
pracodawcy, będziemy posługiwać się danymi uzy-
skanymi od respondentów podzielonych na potrzeby 
tego raportu na dwie grupy: firmy posiadające zdefi-

niowaną strategię employer brandingową oraz pozo-
stałe firmy (odpowiednio 18% i 82% respondentów). 
Dzięki temu możliwe będzie porównanie obydwu 
grup pod kątem kluczowych aspektów związanych  
z zarządzaniem marką pracodawcy.   
   
Wdrożenie działań z zakresu employer brandingu 
ma również wymiar finansowy, dlatego należy 
podkreślić, że jest to inwestycja, a nie koszt. Błędem 
najczęściej popełnianym przez firmy aktywnie 
zarządzające marką pracodawcy jest brak pomiaru 
efektywności  środków przeznaczonych na takie 
działania. Z danych uzyskanych w trakcie badania 
wynika, że 39% firm, które wdrożyły strategię em-
ployer brandingu, nie mierzy zwrotu z inwestycji  
(w przypadku pozostałych firm jest to aż blisko 
90%).

W badaniu zapytaliśmy respondentów również o to, 
która z firm na świecie najlepiej zarządza swoją mar-
ką pracodawcy. Zapraszamy do lektury rankingu na 
stronie 21.

Zapraszam do lektury raportu.

Od kilku lat można zaobserwować zdecydowany wzrost znaczenia marki pracodawcy, na co składa 
się kilka czynników. Po pierwsze, mamy do czynienia z kształtującym się rynkiem pracownika. Po 
drugie, coraz częściej to kapitał ludzki decyduje o przewadze nad firmami konkurencyjnymi. Ostatnią 
przyczyną jest fakt, że zarządy i akcjonariusze firm zaczynają brać pod uwagę koszty utraconych korzy-
ści, które wynikają z braku odpowiedniej kadry, oraz te ponoszone w związku z wysoką rotacją lub 
nieudanymi rekrutacjami. Szefowie działów personalnych coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że 
marka konsumencka to za mało, aby przyciągnąć do firmy i zatrzymać w niej najlepsze talenty.

EXECUTIVE  
SUMMARY

Grzegorz Koterwa 
Goldman Recruitment  CEO
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Czy twoja firma posiada zdefiniowaną strategię  
employer brandingową?

Tak, moja firma posiada jasno zdefiniowaną strategię employer brandingową 18%

Tak, moja firma posiada zdefiniowaną strategię employer brandingową, ale wymaga zmiany 24%

Nie, ale pracujemy nad strategią 21%

Nie, ale planujemy zacząć pracę nad strategią 20%

Nie posiadamy strategii employer brandingowej 17%

CO TO JEST

EMPLOYER BRANDING?

Według Bretta Minchingtona, jednego z głównych 
autorytetów w tej dziedzinie na świecie, marka 
pracodawcy to wizerunek firmy jako dobrego 
miejsca pracy w oczach obecnych pracowników, jak 
i podmiotów zewnętrznych (aktywnych i pasywnych 
kandydatów, klientów oraz innych kluczowych in-
teresariuszy). Jeżeli employer branding realizowany 
jest w przemyślany i strategiczny sposób, pozytyw-
nie przyczynia się budowania wizerunku „praco-
dawcy z wyboru” i pozwala zdobywać przewagę 
konkurencyjną nad innymi firmami.

Termin „employer branding” został po raz pierwszy 
użyty na początku lat 90. XX wieku, a następnie 
spopularyzowany w 2001 roku przez firmę doradz-
twa strategicznego McKinsey, która przewidziała 
wówczas, że popyt na kandydatów spełniających 

określone kryteria (wiedza, umiejętności, wyznawa-
ne wartości, postawa) będzie rósł, a firmy będą pro-
wadzić coraz bardziej zintensyfikowane działania 
mające na celu zainteresowanie ich swoją ofertą.

Większość firm w trakcie procesu rekrutacyjnego 
poświęca kandydatowi mniej niż 5 godzin, tymcza-
sem już po zatrudnieniu spędza on jako pracownik 
w pierwszym roku ponad 1500 godzin w firmie.  
Wizerunek organizacji komunikowany potencjal-
nym kandydatom jest pierwszą okazją, aby ci, któ-
rym taka kultura nie odpowiada, nie wysyłali swojej 
aplikacji. Z drugiej strony poprawny komunikat na 
temat marki spowoduje zainteresowanie tych kan-
dydatów, którym odpowiada kultura organizacyjna 
oraz unikalna propozycja firmy jako pracodawcy.

Pojęcie employer brandingu obejmuje działaniapodejmowane przez firmę, które są skierowane  
do obecnych oraz potencjalnych pracowników i mają na celu zbudowanie wizerunku atrakcyjnego 
pracodawcy. 
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Wdrożenie strategii employer brandingowej warto zacząć od zdiagnozowania, jak postrzegana jest marka 
pracodawcy zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. To działanie pozwoli poznać i zrozumieć 
kulturę organizacyjną oraz odpowiedzieć na pytanie, co sprawia, że dla obecnych pracowników jest to 
dobre miejsce pracy, i co wpływa na ich motywację i zaangażowanie. W badaniu można wykorzystać me-
tody ilościowe i jakościowe: anonimowe ankiety, wywiady z obecnymi i byłymi pracownikami oraz analizę 
wszystkich dostępnych materiałów używanych do komunikacji marki pracodawcy. Badanie to warto zlecić 
firmie zajmującej się profesjonalnie tego typu usługami.

Kolejnym krokiem jest zaangażowanie zarządu. 
Brak przekonania o sensowności pracy nad marką 
pracodawcy ze strony prezesa i kadry kierowniczej 
jest jedną z głównych przyczyn nieudanych wdrożeń 
strategii employer brandingowych. Nasze badanie 
potwierdziło, że w firmach, które posiadają zdefinio-
waną strategię, zaangażowanie prezesa lub ścisłego 
kierownictwa w zarządzanie marką pracodawcy 
jest blisko dwukrotnie wyższe niż w pozostałych 
firmach. 

Skuteczne komunikowanie marki pracodawcy wy-
maga wsparcia w całej organizacji. Istotne jest, aby 
nie tylko zarząd, ale również kierownicy liniowi byli 
przekonani do  korzyści w działaniach związanych  
z budowaniem marki pracodawcy. Wyniki prze- 
prowadzonych przez nas badań pokazują,  
że w firmach, które wdrożyły strategię employer 
brandingową, inne działy są zaangażowane  
w zarządzanie wizerunkiem pracodawcy znacznie 
częściej niż w pozostałych firmach.

KROK 1.

ZAANGAŻUJ ZARZĄD

88%
74%

48%
27%

43%
22%

63%
49%

42%
25%

42%
27%

19%
0%

0%
14%

Human Resources 

Prezes zarządu / CEO

 Członkowie zarządu 

Marketing 

Komunikacja 

Public Relations 

Dedykowany dział Employer Branding 

Nie wiem

Jakie działy w twojej firmie są zaangażowane  
w zarządanie marką pracodawcy

Firmy posiadające zdefiniowaną 
strategię employer brandingową

Pozostałe firmy
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Zorganizuj spotkanie z zarządem firmy oraz kierownikami liniowymi. 
Zaprezentuj wskaźniki, na jakie ma wpływ marka pracodawcy, oraz 
wskaż, jak ich poprawa może wpłynąć na wyższe przychody, niższe koszty 
i zwiększenie tempa rozwoju firmy:

JAK ZAPEWNIĆ POPARCIE 
DLA BUDOWANIA MARKI 
PRACODAWCY

• koszt zatrudnienia jednego 
pracownika – zaprezentuj, jak 
można obniżyć ten wskaźnik 
poprzez zwiększenie liczby bez-
pośrednich aplikacji kandydatów 
i zmniejszenie wydatków na 
agencje rekrutacyjne;

• poziom rotacji – pokaż, jak 
niższy poziom rotacji może mieć 
wpływ na efektywność pracow-
ników oraz o ile może obniżyć 
koszty rekrutacji i szkoleń dla 
nowych pracowników;

• czas potrzebny do zatrud-
nienia nowego pracownika 
– przekonaj, że skrócenie czasu 
potrzebnego do obsadzenia sta-
nowisk w działach związanych 

z rozwojem biznesu może mieć 
duży wpływ na poziom przycho-
dów i rentowność firmy;

• poziom zaangażowania  
– przedstaw, jak poprawa tego 
wskaźnika może pozytywnie 
wpłynąć na wyższą efektywność 
pracowników i jaki to będzie 
miało wpływ na rentowność;

• polecenia jako odsetek  
nowych zatrudnień  
– pokaż, jak zwiększenie tego 
wskaźnika może obniżyć średni 
koszt zatrudnienia pracownika 
oraz skrócić czas potrzebny do 
zatrudnienia nowej osoby. 

Istotne jest, aby na początku prac nad strategią została wyznaczona jedna 
osoba odpowiedzialna za projekt. Najlepiej, jeżeli będzie to szef działu HR 
lub marketingu.

Zdobywanie poparcia kierownictwa dla budowania marki pracodawcy po-
winno być procesem ciągłym. Zabiegaj o poparcie liderów, prezentując im, 
jaki pozytywny wpływ na ich konkretne cele może mieć proces budowania 
marki pracodawcy. Pamiętaj, że zarząd będzie patrzył na wydatki zwią-
zane z employer brandingiem jak na inwestycję, która w średnim i długim 
terminie powinna mieć korzystny wpływ na wynik firmy i zwiększać jej 
wartość dla akcjonariuszy.

9www.goldmanrecruitment.pl
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W trakcie badania zapytaliśmy respondentów, które działy są zaangażowane w zarządzanie marką 
pracodawcy, oraz o to, czy jasno określono odpowiedzialność za ten proces. 

Nie zaskakuje fakt, że to dział HR jest najczęściej 
zaangażowany w zarządzanie wizerunkiem praco-
dawcy zarówno w firmach, które wdrożyły strate-
gię (88%), jak i pozostałych organizacjach (74%). 
Należy dodać, że aż 19% firm z tej pierwszej grupy 
zdecydowało się na powołanie dedykowanego działu 
zajmującego się zarządzaniem marki pracodawcy. 

Wśród firm, które mają zdefiniowaną strategię, 
widać zdecydowanie większe zaangażowanie innych 

działów (marketingu, komunikacji, PR) oraz zarzą-
du w działania związane z employer brandingiem. 

Efekt wdrożenia strategii zarządzania wizerunkiem 
pracodawcy jest widoczny w wymiarze zdefiniowa-
nia odpowiedzialności za ten proces. Odsetek firm, 
które w jasny sposób wyznaczyły pracowników 
zarządzających marką pracodawcy, wynosi 70%  
w przypadku firm posiadających strategię i tylko 
17% w pozostałych firmach.

KROK 2.

OKREŚL ZAKRESY  
ODPOWIEDZIALNOŚCI

70%
17%

19%
25%

11%
49%

0%
10%

Jasno zdefiniowano, kto odpowiada za zarządzanie marką pracodawcy
Zdarzają się wątpliwości dotyczące odpowiedzialności za określone  

działania związane z zarządzaniem marką pracodawcy
Odpowiedzialność za zarządzanie marką pracodawcy nie jest jasno zdefiniowana 

Nie wiem 

Jak jest zdefiniowana odpowiedzialność za zarządzanie marką pracodawcy

Firmy posiadające zdefiniowaną 
strategię employer brandingową

Pozostałe firmy
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KTO POWINIEN ODPOWIADAĆ ZA 
ZARZĄDZANIE MARKĄ PRACODAWCY?

ROLA PARTNERÓW ZEWNĘTRZNYCH  
W BUDOWANIU MARKI PRACODAWCY

To, czy strategia zarządzania wizerunkiem praco-
dawcy zostanie dobrze wdrożona, zależy od wiedzy, 
autorytetu i siły przebicia w organizacji osoby, której 
to zadanie zostanie powierzone. Idealnym rozwiąza-
niem jest znalezienie kogoś, komu udało się  
z powodzeniem zrealizować podobny projekt  
w innej firmie. Skala trudności wdrożenia strategii 
zarządzania wizerunkiem pracodawcy będzie różnić 
się w zależności od wielkości firmy, grupy docelowej 
kandydatów oraz branży.

Najczęściej popełniany błąd to powierzanie obo-
wiązków związanych z budowaniem marki osobom 
ogólnie zajmującym się HR i mającym niewielkie 
doświadczenie w realizacji złożonych projektów. 
Większość  pracowników z doświadczeniem na 
stanowisku specjalisty ds. HR nie wie, w jaki sposób 

tworzy się strategię marki pracodawcy oraz może 
mieć problemy z uzyskaniem wsparcia dla prowa-
dzonych projektów w całej organizacji i zbudowa-
niem autorytetu wśród kierowników liniowych. 
Skutkiem powierzenia tego zadania osobie mało 
doświadczonej jest postrzeganie budowania marki 
w firmie jako coś nieefektywnego, co hamuje dalsze 
wysiłki na rzecz działań z tego obszaru. 

Jeśli organizacja nie ma doświadczonego stratega 
lub osoby mającej duży wpływ na innych, która 
byłaby w stanie zjednoczyć zespoły i wspólnie z nimi 
zbudować markę pracodawcy, warto pomyśleć  
o zaangażowaniu zewnętrznego doradcy, na przy-
kład, zwłaszcza w pierwszym etapie, firmy konsul-
tingowej.

Większość organizacji próbuje poradzić sobie 
samodzielnie z wdrożeniem strategii zarządzania 
wizerunkiem pracodawcy, jednak odsetek firm de-
cydujących się na wsparcie partnera zewnętrznego 
stale rośnie. W ramach prowadzonych przez firmę 
aktywności employer brandingowych można się spo-
tkać z następującymi podmiotami wspierającymi  
o różnym zakresie odpowiedzialności:

• firmy konsultingowe i doradcy, którzy tworzą 
strategię, a następnie koordynują jej wdrożenie;

• media, które służą do komunikacji z grupą doce-
lową;

• domy mediowe oraz agencje, które reprezentują 
organizację w kontakcie z mediami (dobór me-
diów, negocjacje, zakup).

W zdecydowanej większości firm, które nie wdroży-
ły strategii employer brandingowej (blisko 80%),  
nie jest jasno określone, kto odpowiada za zarządza-
nie marką pracodawcy. Odpowiedzialność rozmywa 
się pomiędzy działem HR, marketingu i pozy- 
skiwania talentów, co w rezultacie oznacza brak 
efektywnej współpracy. Dochodzi wówczas często 
do sytuacji, w której zarząd otrzymuje niespójny 
przekaz z różnych departamentów.

Doradca zewnętrzny łączy liderów i ekspertów  
z działów mających wpływ na zarządzanie wizerun-
kiem pracodawcy, dzięki czemu łatwiej jest określić 
wspólne cele, zadania oraz zakresy odpowiedzialno-
ści. Partner zewnętrzny pełni dodatkowo rolę edu-
kacyjną i szkoleniową dla działów HR, marketingu, 
zarządu i kierowników liniowych.
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EVP (Employee Value Proposition) to wartości, które są korzyściami oferowanymi przez firmę  
obecnym i potencjalnym pracownikom. EVP może dotyczyć zarówno całej firmy, jak i części  
organizacji. Na przykład, jeśli menedżer liniowy chce wejść na nowy rynek geograficzny lub stworzyć 
nową grupę produktową, należy wówczas rozważyć stworzenie indywidualnego komunikatu EVP 
dla tego obszaru.

Aby skutecznie zbudować i zakomunikować markę 
pracodawcy potencjalnym pracownikom, powinna 
ona posiadać określone cechy. Przedstawiciele firm, 
które wdrożyły strategię employer brandingową, 
uważają, że wizerunek pracodawcy powinien być 
spójny z kulturą organizacyjną (88%), wiarygodny 
(77%) oraz autentyczny (63%). Opi-
nie przedstawicieli innych firm nie są 
znacząco rozbieżne w tej ocenie, chociaż 
należy zauważyć, że wyżej ocenili oni 
takie aspekty jak: modna, zapewniająca, 
odpowiednia i obiecująca, które mówią 
bardziej o spełnieniu dzisiejszych oczeki-
wań grupy docelowej niż o rzeczywistym 
oddaniu charakteru marki. Z kolei przed-
stawiciele firm, które wdrożyły strategię 
zarządzania marką pracodawcy, wyżej 
ocenili takie cechy jak spójność z kulturą 
organizacyjną i zrozumiałość.

Spośród firm, które wdrożyły strategię zarządzania 
marką pracodawcy, 42% posiada ją w formie doku-
mentu, a 54% kieruje się ustalonymi wytycznymi. 
Z badania wynika, że co czwarta firma, która nie 
wdrożyła strategii, w ogóle nie zarządza wizerun-
kiem pracodawcy.

KROK 3.

ZDEFINIUJ EVP  
(Employee Value Proposition)

88%
78%

77%
78%

63%
62%

42%
32%

21%
27%

5%
8%

2%
7%

2%
5%

0%
3%

Spójna z kulturą organizacyjną

Wiarygodna

Autentyczna

Zrozumiała

Spójna z marką produktową

Obiecująca

Odpowiednia

Zapewniająca

Modna

Jakie cechy powinny charakteryzować dobrą markę pracodawcy

Firmy posiadające zdefiniowaną 
strategię employer brandingową

Pozostałe firmy
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JAK ZDEFINIOWAĆ EVP?

Kształtowanie EVP jest jednym z najważniejszych 
działań podejmowanych w ramach procesu budo-
wania wizerunku pracodawcy. Korzyści oferowane 
przez pracodawcę można podzielić na racjonalne 
(np. benefity, elastyczność czasu pracy, stabilność 
zatrudnienia) i emocjonalne (np. atmosfera, war-
tości, stosunek do środowiska). EVP ma określić, 
co sprawia, że firma jest wyjątkowa dla określonej 
grupy docelowej kandydatów. 

Aby zbudować autentyczny i atrakcyjny komunikat 
EVP, należy poddać ocenie aktualny wizerunek 
firmy. Doskonale nadaje się do tego analiza SWOT, 
która pozwala ustalić mocne strony firmy oraz szan-
se wynikające z otoczenia zewnętrznego organizacji,  
istotne w komunikacji z wybraną grupą docelową. 
Dane do analizy SWOT można pozyskać zarówno 
wewnątrz firmy (np. wskaźniki i dane z badania 
aktualnych pracowników, exit interviews), jak i na 
zewnątrz (np. opinie kandydatów, badania wizerun-
kowe czy analiza działań konkurencji). 

Inne sposoby pozyskiwania informacji to: 

• wewnętrzne grupy fokusowe składające się  
z pracowników różnych działów, lokalizacji  
i poziomów stanowisk. Metodologia ta obejmuje 
dyskusje w celu upewnienia się, że najważniej-
sze przesłania EVP są znane, prawdziwe oraz 
autentyczne;

• rozmowy z kandydatami, którzy nie zostali 
zatrudnieni lub odrzucili ofertę pracy, w celu 
poznania ich doświadczeń i odczuć.

Firma nie stworzy autentycznego EVP, jeżeli 
pozostawi tę sprawę jednej lub kilku osobom, które 
zadecydują o unikalnych wartościach marki we wła-
snym gronie. Udokumentowanie wrażeń zarówno 
obecnych, jak i potencjalnych pracowników pomaga 
stworzyć EVP bardziej odpowiadające rzeczywisto-
ści.  

Udokumentowanie strategii employer brandingowej

Firmy posiadające zdefiniowaną  
strategię employer brandingową

Pozostałe  
firmy

Posiadamy jasno zdefiniowaną strategię employer 
brandingową w formie dokumentu 42% 0%

Zarządzając marką pracodawcy, kierujemy się 
ustalonymi  wytycznymi, ale nie jest to formalny 
dokument

54% 36%

Zarządzamy marką pracodawcy, podejmując 
działania „ad hoc” 4% 34%

Nie zarządzamy marką pracodawcy 0% 24%

Nie wiem 0% 7%

13www.goldmanrecruitment.pl
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Marka pracodawcy może odnieść sukces, kiedy komunikat przekazywa-
ny na jej temat jest autentyczny i zgodny z kulturą organizacyjną. Miarą 
sukcesu będzie przekonanie do firmy jak największej liczby kandydatów, 
którzy wpisują się w kulturę danej organizacji.

NIE SKŁADAJ OBIETNIC 
BEZ POKRYCIA

Działania na rzecz budowy marki 
pracodawcy nie przyniosą efektu 
lub efekt będzie zgoła odwrotny, 
jeżeli polityka personalna okaże się 
niezgodna z obietnicą przekaza-
ną potencjalnym kandydatom do 
pracy. Jednym z przykładów jest 
obietnica perspektywy awansu  
i objęcia stanowiska kierowniczego, 
chociaż w rzeczywistości firma ma 
płaską strukturę i możliwości te są 
ograniczone. Inny przykład to za-
powiadanie ciekawego i różnorod-
nego zakresu obowiązków, podczas 
gdy na co dzień pracownik ma do 
czynienia z rutynowymi czynno-
ściami. Poziom rotacji jest mocno 
skorelowany ze skalą rozbieżności 
pomiędzy komunikatem na temat 
marki pracodawcy a rzeczywisto-
ścią. 

Organizacja, która nie oferuje 
pracownikom dynamicznej ścieżki 
kariery i zróżnicowanych obowiąz-
ków, wcale nie stoi na przegranej 
pozycji – powinna jedynie poszu-
kać innych wartości, którymi może 
zainteresować potencjalnych kan-
dydatów. Wśród nich mogą znaleźć 
się np. elastyczny czas pracy, brak 
nadgodzin czy ciekawe benefity 
pozapłacowe.

Jest oczywiste, że jeśli marka pra-
codawcy wywołuje pewne oczeki-
wania, powinny one być spełnione. 
W przeciwnym razie działanie to 
ma odwrotny skutek oraz powoduje 
brak zaangażowania i zaufania ze 
strony pracowników. Puste obiet-
nice marki pracodawcy powodują 
znaczną rotację, wyższe koszty 
rekrutacji, a środki przeznaczone 
na employer branding okazują się 
kosztem, a nie inwestycją.

14 Goldman Recruitment Employer Branding Survey
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W przypadku marketingu zewnętrznego kluczowe jest poznanie oraz wyodrębnienie grup docelowych 
kandydatów, do których będziemy się zwracać. Inne kanały komunikacji zostaną zapewne użyte w stosunku 
do studentów, a inne do profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem. Przy wyborze i zakupie kanałów 
komunikacji warto skorzystać z usługi domu mediowego, a zorganizowanie eventu zlecić wyspecjalizowanej 
w tym firmie.

Wyniki badania pokazują, że firmy,  
które wdrożyły strategię zarządzania 
wizerunkiem pracodawcy, korzystają  
z szerszego wachlarza kanałów komuni-
kacji zewnętrznej z potencjalnymi kandy-
datami niż pozostałe firmy. Największa 
przewaga jest widoczna w obszarze 
mediów społecznościowych, eventów 
organizowanych dla studentów, online 
marketingu (np. mailing) oraz obecności 
w przewodnikach kariery. 

Po stworzeniu EVP jest ono kierowane do kandydatów, agencji rekrutacyjnych i innych grup doce-
lowych jako główny komunikat związany z marką pracodawcy. Marketing zewnętrzny ma na celu 
zainteresowanie pożądanych kandydatów, podczas gdy celem marketingu wewnętrznego jest takie 
kształtowanie kultury organizacyjnej, aby obecni pracownicy wyznawali wartości i realizowali cele 
zdefiniowane przez firmę.

KROK 4.

DOBIERZ WŁAŚCIWE KANAŁY 
KOMUNIKACJI

75%
64%

75%
58%

70%
64%

67%
28%

60%
38%

58%
46%

51%
34%

49%
44%

39%
21%

21%
10%

14%
6%

9%
4%

Portale rekrutacyjne

Social Media
Strona „kariera” na stronie 

korporacyjnej firmy
Eventy na uczelniach

Newslettery, mailing

Targi pracy

Agencje rekrutacyjne
Programy poleceń  

pracowniczych
Przewodniki kariery

Aplikacje mobilne

Wirtualne targi pracy

Search Engine Marketing 

Zewnętrzne kanały komunikacji są używane w procesie 
zarządzania marką pracodawcy

Firmy posiadające zdefiniowaną 
strategię employer brandingową

Pozostałe firmy
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W dobie internetu media społecznościowe powinny 
zajmować czołowe miejsce jako kanał komunikacji. 
Marki, które posiadają zdefiniowaną strategię zarzą-
dzania wizerunkiem pracodawcy, korzystają z nich 
znacznie częściej, przy czym dominującym kanałem 
komunikacji jest Facebook (82%) oraz LinkedIn 
(65%). 

Zanim zdecydujesz się na wybór mediów społeczno-
ściowych wykorzystywanych w komunikacji, doko-
naj analizy grupy docelowej kandydatów 
i dowiedz się, w jakim stopniu korzystają 
z poszczególnych kanałów. Dobrym 
pomysłem może być przeprowadzenie te-
stów w różnych kanałach w celu zmierze-
nia, które z nich osiągną najlepszy efekt. 
Należy pamiętać, że media społeczno-
ściowe nie zawsze da się kontrolować, co 
bywa źródłem obaw kierownictwa  
w niektórych firmach. Opracuj strategię 
działania w przypadku pojawienia się 
krytyki ze strony użytkowników portali 
społecznościowych.

Po dokonaniu wyboru kanałów komu-
nikacji w mediach społecznościowych, 
przychodzi czas na działanie. Warto, aby 
obecność w takim miejscu była sponta-

niczna, a pomysły – kreatywne. Przykłady aktywno-
ści w tych kanałach komunikacji to wywiady  
z pracownikami dotyczące warunków pracy  
w firmie, zdjęcia z imprez integracyjnych, prezenta-
cje nowych członków zespołu – wszystko to, co  
w autentyczny sposób oddaje kulturę organizacyjną. 
Innym pomysłem jest przekazanie moderacji kanału 
społecznościowego w sposób rotacyjny szefom 
różnych działów. Da to możliwość zaprezentowania 
pracy w firmie z wielu perspektyw. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:  
DZIAŁAJ Z ROZWAGĄ

82%
62%

65%
50%

38%
32%

37%
13%

35%
15%

33%
26%

21%
14%

0%
10%

Facebook

LinkedIn

GoldenLine

Fora internetowe

Blogi

YouTube

Twitter

Nie wiem

Social media używane do komunikacji związanej  
z marką pracodawcy

Firmy posiadające zdefiniowaną 
strategię employer brandingową

Pozostałe firmy

Poniżej prezentujemy charakterystykę podstawowych kanałów komunikacji używanych przez firmy:

Portale rekrutacyjne  
– ogłoszenie rekrutacyjne  
to najczęściej spotykane  
i zazwyczaj pierwsze spotka-
nie pracodawcy z kandyda-
tem. Profesjonalnie przygo-
towane ogłoszenie powinno 
być spójne z wizerunkiem 
firmy i EVP. Warto rozważyć 
poszerzenie obecności na por-
talu rekrutacyjnym o profil 
pracodawcy lub kampanię 
wizerunkową.

Media społecznościowe  
– serwisy internetowe kie-
rowane zarówno do profe-
sjonalistów (np. LinkedIn, 
GoldenLine), jak i te masowe 
(np. Facebook). Należy mieć 
świadomość, że decydując 
się na obecność w mediach 
społecznościowych, firma po-
winna być przygotowana na 
dyskusję z użytkownikami.

Eventy na uczelniach 
– atutem wydarzeń orga-
nizowanych na uczelniach 
jest możliwość dotarcia do 
atrakcyjnej grupy docelowej 
w jednym miejscu, co stanowi 
dobre uzupełnienie działań 
online. Popularne formy 
aktywności to: warsztaty  
tematyczne, prezentacje, 
eventy w formie gry lub 
zabawy. 

Przewodniki kariery  
– wydawnictwa prasowe  
czują mocną konkurencję ze 
strony portali rekrutacyjnych  
i mediów społecznościowych, 
warto jednak pamiętać  
o obecności w przewodnikach 
kariery, zwłaszcza tych, które 
mają również wersję online. 
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Firmy, które posiadają strategię zarządzania wize-
runkiem pracodawcy, korzystają z większej liczby 
kanałów komunikacji niż pozostałe marki.  
Dominującą rolę pełni intranet, newslettery oraz 
wydarzenia na terenie firmy. Z badania wynika,  
że wciąż niewiele firm dba w usystematyzowany 
sposób o relacje z byłymi pracownikami. Tradycyj-
ne wyjazdowe imprezy integracyjne cieszą się taką 
samą popularnością wśród firm, które wdrożyły 
strategię employer brandingową, jak i pozostałych 
firm.
 

Pracownicy chcą czuć dumę z działań i celów praco-
dawcy. Powinni pozytywnie odpowiadać na pytanie 
o motywację wewnątrz organizacji i mieć poczucie, 
że przyczyniają się do realizacji jej celów. Dzięki 
stworzeniu emocjonalnej więzi pracownika z marką 
pracodawcy ludzie stają się ambasadorami firmy.
W procesie wewnętrznej komunikacji marki praco-
dawcy istotną rolę pełni kadra kierownicza. Mene-
dżerowie, poprzez przykład osobisty i kompetencje, 
powinni być świadectwem wizerunku pracodawcy. 
W ramach opracowywanej strategii warto zorgani-
zować dla nich program przygotowujący do bycia 

ambasadorem marki.

Po zakończeniu pracy nad strategią mar-
ki pracodawcy i określeniu EVP, wska-
zane jest zorganizowanie imprezy dla 
pracowników, na której zostaną przedsta-
wione wyniki prac. Na takim wydarze-
niu można pokazać filmy prezentujące 
markę pracodawcy oraz inne materiały 
reklamujące firmę kandydatom. Poka-
zanie pracownikom, że ich wkład został 
zauważony i wykorzystany, jest kluczo-
wym elementem prezentacji strategii. Jest 
wówczas dużo bardziej prawdopodobne, 
że podzielą się tym komunikatem ze 
swoim otoczeniem.

W procesie tworzenia strategii należy zadbać o to, aby pracownicy we wszystkich działach i pozio-
mach stanowisk potrafili komunikować markę pracodawcy i byli ambasadorami firmy na zewnątrz.

KROK 5.

ZAANGAŻUJ PRACOWNIKÓW  
W PROMOWANIE MARKI

Wewnętrzne kanały komunikacji są używane  
w procesie zarządzania marką pracodawcy

Firmy posiadające zdefiniowaną  
strategię employer brandingową

Pozostałe  
firmy

Intranet 77% 55%

Newslettery 70% 47%

Wydarzenia, imprezy na terenie firmy 70% 63%

Konkursy 60% 43%

Imprezy integracyjne wyjazdowe 60% 61%

Relacje z byłymi pracownikami 35% 24%

Tygodniowe, miesięczne spotkania 37% 28%

Nie wiem 0% 3%
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Programy referencyjne umożliwiają obsadzenie wakatów przez zatrudnienie pracow-
ników z polecenia. Eksperci są przekonani, że ta metoda rekrutacji jest jedną z najbar-
dziej efektywnych w porównaniu z innymi, a z pewnością jest wobec nich komplemen-
tarna. Przygotowując program referencyjny, pamiętaj o następujących kwestiach:

W zależności od firmy i branży każdego roku ze swoim pracodawcą rozstaje się 
średnio od 20% do 30% pracowników. Motywy mogą być różne: wynagrodzenie, 
perspektywy awansu, zmiana miejsca zamieszkania i wiele innych. Niezależnie od 
faktu, z czyjej inicjatywy następuje rozstanie, często u jednej lub obu stron pojawia 
się „syndrom odrzucenia”. Warto w sposób systemowy potraktować relacje z byłymi 
pracownikami z kilku powodów:

STWÓRZ PROGRAM 
REFERENCYJNY

ZADBAJ O RELACJE Z BYŁYMI 
PRACOWNIKAMI

• rekomendacje bywają błędnie utożsa-
miane z nepotyzmem, dlatego warto 
zacząć od szkolenia pracowników, 
którzy mają być zaangażowani  
w program;

• jest to dodatkowa materialna forma 
motywowania pracowników;

• nawet jeżeli tylko niewielka część osób 
zostanie zatrudniona w ramach pro-
gramu referencyjnego, w firmie pozo-
staje baza wartościowych kandydatów 
do wykorzystania w przyszłości;

• warto zaangażować w programy 
referencyjne również innych partne-
rów: byłych pracowników, dostawców, 

klientów oraz organizacje branżowe  
– więcej źródeł dostarczy większą licz-
bę wykwalifikowanych kandydatów;

• warto pomyśleć o bonusach nie tylko 
dla pracowników, dzięki którym ktoś 
został zatrudniony, ale również  
o symbolicznej nagrodzie dla innych 
zaangażowanych w ten program;

• po kilku miesiącach warto podsumo-
wać efektywność programu i porów-
nać ją z innymi źródłami pozyskiwa-
nia kandydatów (w tym kontekście 
bardzo przydatna jest integracja 
programu rekomendacji z systemem 
ATS, z którego korzysta firma).

• są idealnymi partnera-
mi do programów refe-
rencyjnych, ponieważ 
znają bardzo dobrze 
kulturę organizacyjną  
i poprzez swoją sieć 
kontaktów mogą re-
komendować wysokiej 
jakości kandydatów; 

• są potencjalnymi 
pracownikami w Twojej 
firmie w przyszłości  
– niektóre z firm mogą 
się pochwalić współ-
czynnikiem ponownego 
zatrudnienia (rehire 
rate) na poziomie do-
chodzącym nawet  
do 20%;

• w niektórych branżach,  
a zwłaszcza w usługach 
profesjonalnych, byli 
pracownicy mogą zo-
stać Twoimi klientami 
lub partnerami bizne-
sowymi.

18 Goldman Recruitment Employer Branding Survey
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W przypadku największych organizacji 
w grę wchodzą względnie wysokie kwoty: 
aż 21% firm, które posiadają zdefinio-
waną strategię employer brandingową, 
inwestuje w markę pracodawcy ponad 
500 000 zł w skali roku, podczas gdy  
w przypadku pozostałych firm jest to 4%. 
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, 
że w tej pierwszej grupie udział dużych 
firm, tj. tych zatrudniających w Polsce 
1000 pracowników i więcej, wyniósł 
52%, a w przypadku pozostałych firm 
już tylko 23%. W zdecydowanej większo-
ści firm z obu grup budżety na employer 
branding wzrosną lub nie zmienią się, co 
jest najlepszym dowodem na to, że inwe-
stycja w markę pracodawcy opłaca się.

Niestety, wiele firm wciąż nie mierzy 
zwrotu z inwestycji (ang. ROI – return on 
investment) środków przeznaczanych na 
employer branding. Systemu mierzenia 
efektywności nie wdrożyło 58% firm spo-
śród tych, które wprowadziły strategię 
zarządzania marką pracodawcy,  
i aż 92% pozostałych firm.

Wskaźniki, które są mierzone najczęściej, 
to współczynnik rotacji, zaangażowania 
pracowników oraz liczba aplikacji otrzy-
mywanych na dane stanowisko.

W raporcie kilkakrotnie podkre-
ślaliśmy, że środki przeznaczone na 
employer branding nie powinny być 
traktowane jako koszt, lecz jako inwe-
stycja. Zarząd i akcjonariusze chęt-
niej będą decydować o zwiększaniu 
budżetu na inwestycję w wizerunek 
pracodawcy, jeżeli przekonają się,  
że jest to inwestycja, która się opłaci.

KROK 6.

ZMIERZ STOPĘ ZWROTU  
Z INWESTYCJI 

58%
8%

22%
31%

17%
54%

3%
7%

Tak 
Nie, ale pracujemy  

nad sposobem mierzenia
Nie

Nie wiem

Czy twoja firma mierzy efektywność prowadzonych działań 
związanych z marką pracodawcy

Firmy posiadające zdefiniowaną 
strategię employer brandingową

Pozostałe firmy

Roczny budżet na employer branding w 2015 roku

Firmy posiadające zdefiniowaną  
strategię employer brandingową

Pozostałe  
firmy

do 20 000 zł 17% 41%

od 20 000 zł do 100 000 zł 21% 19%

od 100 000 zł do 500 000 zł 22% 12%

od 500 000 zł do 1 000 000 zł 15% 3%

Powyżej 1 000 000 zł 6% 1%

Nie wiem/nie mogę powiedzieć 19% 24%
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JAK MIERZYĆ ZWROT Z INWESTYCJI  
NA EMPLOYER BRANDING?

Wskaźnik ROI (return on investment) jest używany 
na co dzień w działach kontrolingu lub analizy fi-
nansowej i służy do obliczenia rentowności inwesty-
cji z różnych obszarów (projekty IT, marketingowe, 
inwestycyjne, szkoleniowe i inne). Zanim zarząd 
podejmie decyzję o jakiejkolwiek inwestycji, musi 
być przekonany, że wskaźnik ROI będzie na satys-
fakcjonującym poziomie. 

Obliczenie ROI w przypadku działań związanych  
z marką pracodawcy nie jest proste, ponieważ 
zmienne występujące poza programem zarządzania 
wizerunkiem pracodawcy również wpływają na 
współczynnik rotacji lub inne wskaźniki.  
Na przykład, jeśli wskaźnik rotacji zmienia się  
z 30% do 25%, to zmianę tę można  przypisać mię-
dzy innymi czynnikom zewnętrznym (np. kryzys  
w branży, w związku z którym jest mniej ofert pracy 
w firmach konkurencyjnych) lub wewnętrznym  
(np. nowemu kierownictwu firmy).

To, czy marka pracodawcy jest mocna, mierzone jest 
najczęściej wskaźnikiem retencji, który mówi, jaki 
procent pracowników udało się w ciągu roku zatrzy-
mać w firmie. Zachęcamy do zmierzenia wszystkich 
poniższych wskaźników przed przeprowadzeniem 
kampanii komunikacyjnej i po jej zakończeniu  
i porównaniu ich wyników. Jeżeli okres przeprowa-
dzenia kampanii nie będzie bardzo rozciągnięty  
w czasie,  można założyć, że wpływ innych czynni-
ków będzie nieistotny:
• poziom rotacji ujęty procentowo, który można 

przeliczyć na koszt związany z programami  
onboardingowymi;

• time-to-fill – czas potrzebny do zatrudnienia 
pracownika;

• wskaźnik retencji;
• cost-per-hire – koszt zatrudnienia jednego  

pracownika;
• liczba aplikacji na jedną ofertę pracy;
• współczynnik zaangażowania pracowników.

Wskaźniki używane do mierzenia efektywności 

Firmy posiadające zdefiniowaną  
strategię employer brandingową

Pozostałe  
firmy

Poziom rotacji w firmie 50% 7%

Poziom zaangażowania pracowników 47% 5%

Liczba składanych aplikacji na oferowane stanowisko 44% 8%

Analiza jakościowa informacji pojawiająca się w mediach 35% 5%

Badania świadomości marki 33% 3%

Czas zatrudnienia pracownika 33% 6%

Jakość składanych aplikacji 33% 5%

Analiza ilościowa informacji pojawiających się w mediach 32% 5%

Koszt zatrudnienia pracownika 30% 3%

Współczynnik liczba zatrudnień/liczba aplikacji 26% 3%

Polecenia jako % nowych zatrudnień 25% 3%

Pozycja rankingowa w badaniach/rankingach najlepszych pracodawców 25% 3%

Odwiedzalność korporacyjnej strony internetowej/zakładki „kariera” 21% 3%
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Korzystając z okazji, zapytaliśmy respondentów  
o firmy, które według nich najlepiej zarządzają 
marką pracodawcy globalnie i w Polsce. Wyniki ran-
kingu pokazały, że w skali globalnej zdecydowanym 
liderem jest Google (48% wskazań respondentów), 
natomiast w skali kraju pomimo mocnej, drugiej 
pozycji (10%), ustępuje on miejsca PZU (17%).

Ranking globalny naszych respondentów bliski jest 
rankingom najdroższych marek świata, co potwier-
dza, że silna marka przynosi odbiorcom (w tym 
wypadku również pracownikom) wiele korzyści  
i jednocześnie pozwala organizacji osiągać korzyści 
biznesowe, w dużym stopniu wypracowane przez 
pozyskane talenty. 

Zaskakujący wynik ujawnił ranking polskich firm. 
Wspomniane już PZU zdecydowanie wyprzedziło 
Google i tuż za nim plasującą się firmę Ikea (9%). 

Mocną pozycję w tej kategorii osiągnął największy 
portal pracy w Polsce – firma z polskimi korzeniami, 
której intensywny rozwój obserwujemy już od 2000 
roku (8%). 

Spośród kampanii rekrutacyjnych (pyt. Które 
spośród wszystkich zaobserwowanych przez ciebie 
inicjatyw employer branding podejmowanych w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy uważasz za najciekaw-
sze) nasi respondenci zauważali głównie polskie 
realizacje: błyskotliwą kampanię z „kuro-kogutem” 
w roli głównej „Nawet najlepsi zrobią wszystko, żeby 
pracować w PZU” (PZU), kampanię wykorzystu-
jącą aromamarketing „Poczuj miętę” (Capgemini) 
czy – nawiązującą do żartu krążącego w internecie 
na temat rekrutacji w Ikea – dnia rekrutacyjnego dla 
studentów „Make a chair & take a seat” (Ikea). 

FIRMY, KTÓRE NAJLEPIEJ 
ZARZĄDZAJĄ MARKĄ PRACODAWCY

Firmy, które najlepiej zarządzają marką pracodawcy
Globalnie W Polsce

48%

14%

12%

11%

7%

6%

5%

4%

3%

3%

Google
Apple

Ikea
Coca-Cola

Facebook
Heineken

EY
McDonald's

Mars
Procter & Gamble

17%

10%

9%

8%

7%

7%

6%

4%

4%

4%

PZU
Google

Ikea
Pracuj.pl

EY
McDonald's

Capgemini
Grupa Żywiec

Jeronimo Martins
Luxoft
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Profil respondenta
 

Firmy posiadające strategię  
employer brandingową Pozostałe firmy Razem

liczba respondentów udział % liczba respondentów udział % liczba respondentów udział %

Branża

Bankowość i ubezpieczenia 7 8,4% 19 5,0% 26 5,6%

Business Process Outsourcing / SSC 9 10,8% 35 9,2% 44 9,5%

Firma usługowa 9 10,8% 41 10,8% 50 10,8%

Firma handlowa 7 8,4% 39 10,3% 46 10,0%

Firma produkcyjna 12 14,5% 70 18,5% 82 17,7%

IT, nowe technologie 13 15,7% 44 11,6% 57 12,3%

Konsulting 12 14,5% 43 11,3% 55 11,9%

Inny typ firmy 14 16,9% 88 23,2% 102 22,1%

Razem 83 100,0% 379 100,0% 462 100,0%

Stanowisko

Specjalista ds. HR 12 14,5% 50 13,2% 62 13,4%

HR manager 9 10,8% 53 14,0% 62 13,4%

HR dyrektor 6 7,2% 38 10,0% 44 9,5%

HR Business Partner 6 7,2% 54 14,2% 60 13,0%

Specjalista ds. rekrutacji 6 7,2% 38 10,0% 44 9,5%

Menedżer ds. rekrutacji 7 8,4% 41 10,8% 48 10,4%

Specjalista ds. employer brandingu 6 7,2% 10 2,6% 16 3,5%

Menedżer ds. employer brandingu 7 8,4% 6 1,6% 13 2,8%

Specjalista ds. PR 1 1,2% 6 1,6% 7 1,5%

Menedżer ds. PR 3 3,6% 10 2,6% 13 2,8%

Specjalista ds. marketingu 3 3,6% 7 1,8% 10 2,2%

Menedżer ds. marketingu 4 4,8% 12 3,2% 16 3,5%

Prezes zarządu 3 3,6% 10 2,6% 13 2,8%

Dyrektor zarządzający 3 3,6% 7 1,8% 10 2,2%

Inne stanowisko 7 8,4% 37 9,8% 44 9,5%

Razem 83 100,0% 379 100,0% 462 100,0%

Kompetencje w zakresie działań employer brandingowych

Poziom decyzyjny 31 37,3% 72 19,0% 103 22,3%

Poziom doradczy 26 31,3% 143 37,7% 169 36,6%

Poziom wykonawczy 23 27,7% 65 17,2% 88 19,0%

Poziom pasywny, nie mam styczności  
z employer brandingiem 3 3,6% 95 25,1% 98 21,2%

Nie wiem 0 0,0% 4 1,1% 4 0,9%

Razem 83 100,0% 379 100,0% 462 100,0%

Zatrudnienie w Polsce

do 50 pracowników 6 7,2% 42 11,1% 48 10,4%

od 51 do 100 pracowników 4 4,8% 81 21,4% 85 18,4%

od 101 do 500 pracownikow 6 7,2% 85 22,4% 91 19,7%

od 501 do 1000 pracowników 24 28,9% 70 18,5% 94 20,3%

od 1001 do 5000 pracowników 21 25,3% 56 14,8% 77 16,7%

powyżej 5000 pracowników 22 26,5% 33 8,7% 55 11,9%

Nie wiem 0 0,0% 12 3,2% 12 2,6%

Razem 83 100,0% 379 67,5% 462 100,0%

Dominujący kapitał

Polski 34 41,0% 221 58,3% 255 55,2%

Zagraniczny 45 54,2% 139 36,7% 184 39,8%

Państwowy 4 4,8% 15 4,0% 19 4,1%

Nie wiem 0 0,0% 4 1,1% 4 0,9%

Razem 83 100,0% 379 100,0% 462 100,0%
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