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Wprowadzenie 

 Employer branding  - budowanie marki pracodawcy – staje się dziś koniecznością 

a nie tylko wyborem niektórych przedsiębiorstw. Sektor bankowy w Polsce boryka się 

w ostatnim czasie z narastającym zjawiskiem fluktuacji na stanowiskach pracy. Brakuje 

specjalistów w zakresie finansów i bankowości chcących na dłużej związać swoją karierę 

z tym obszarem. Ważnym, więc jest odpowiednie kreowanie wizerunku pracodawcy, by 

w procesach rekrutacji na stanowiska pozyskiwać najlepszych potencjalnie pracowników. 

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań w zakresie zewnętrznych narzędzi 

employer branding stosowanych przez trzy wybrane banki w Polsce. 

 

1. Pojęcie employer branding 

Pojęcie employer branding weszło już na trwałe do procesów zarządzania zasobami 

ludzkimi, stanowiąc narzędzie zarówno w obszarze doboru na stanowisko, jak i motywacji 

zatrudnionych pracowników. W literaturze przedmiotu po raz pierwszy employer branding 

zdefiniował S. Barrow w 1996 roku (pakiet funkcjonalnych, ekonomicznych 

i psychologicznych korzyści świadczonych przez pracodawcę i identyfikowanych 

z zatrudniającą firmą1)  i od tego czasu stanowi przedmiot badań zarówno teoretycznych, jak 

i praktycznych. Przedsiębiorstwa próbują szukać swojej drogi do employer branding.  

Główna pozycja polska (M. Kozłowski) definiuje pojęcie employer branding jako 

wszystkie działania, które podejmuje organizacja i są skierowane do obecnych oraz 

potencjalnych pracowników, mają na celu budowanie jej wizerunku jako atrakcyjnego 

pracodawcy, a także wspierają strategiczne cele biznesowe2. Natomiast K. Szczepański 

odwołuje się do definicji A. Mayo, gdzie employer branding - to wszystko, co jest 

                                                           
1 T. Ambler, S. Barrow,  The Employer Brand, Journal of Brand Management1996 Vol.4 No. 3,s. 185 – 206. 
2 M. Kozłowski, Employer branding budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer business, 

Warszawa 2012, s. 13. 
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komunikowane (świadomie lub nie) każdemu obecnemu lub przyszłemu pracownikowi3. 

Szeroki przegląd definicji przedstawia również w swojej publikacji M. Kantowicz-Gdańska. 

Warto tu przytoczyć dwie z nich4:  

 employer branding - wysiłki organizacji w komunikowaniu publicznościom 

wewnętrznym i zewnętrznym tego, co czyni ją zarówno pożądanym, jak 

i wyróżniającym się pracodawcą [Jenner & Taylor], 

 kwintesencją employer brandingu jest przyciąganie utalentowanych osób do 

organizacji oraz zapewnianie, że zarówno obecni, jak i potencjalni pracownicy będą 

identyfikować się z firmą (jej marką, misją) i dostarczać pożądanych przez nią 

wyników [G. Martin]. 

Praktycy natomiast definiują employer branding jako wszelkie działania firmy mające na celu 

budowanie jej wizerunku „pracodawcy z wyboru”. Miano takiego pracodawcy otrzymują 

firmy, w których obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne środowisko dla 

rozwoju swojej kariery5. 

Istnieje pięć elementów, które sprawiają, że marka pracodawcy jest kompletna. 

Pierwszy składnik to siła marki przedsiębiorstwa – jego produktu lub usługi. Produkt ma 

wartości dodaną, która spełnia pewne psychologiczne potrzeby konsumentów. Te wartości 

dodane sprawiają, że marka jest lepszej jakości i bardziej pożądana niż podobne produkty od 

konkurencji. Ma to również zastosowanie w przypadku pracodawców. Drugim elementem 

jest kultura organizacyjna - zawiera wartości, które są przyjęte w danej organizacji, rytuały 

i systemy pracy i wzorce przywództwa. Trzecim składnikiem jest równowaga między pracą 

a życiem osobistym (Work-Life Balance). Przedsiębiorstwo nie przyciągnie pracowników 

jeżeli nie może dostarczyć im spełnienia w pracy bez straty na życiu osobistym. Czwarty 

element to środowisko pracy - jeżeli kadra menedżerska nie pokaże swojego zaangażowania 

poprzez oczekiwane  działania i zachowania, budowa marki pracodawcy nie będzie udanym 

procesem. Piątym są motywatory materialne i niematerialne, które  gotowe jest zaoferować 

przedsiębiorstwo na rzecz pracownika. Tutaj największe znaczenie mają korzyści finansowe,  

                                                           
3 A. Mayo, The Human Value of the Enterprise, Nicholas Brealey Publishing, London–Boston 2001, s. 123 za: 

K. Szczepański, Kształtowanie wizerunku (employer branding) jako sposób zwiększenia atrakcyjności 

pracodawcy w  warunkach polskich, ZN Politechniki Poznańskiej Nr 61 Organizacja i Zarządzanie 2013, s.164. 
4 M. Kantowicz-Gdańska, Employer branding – kwestie definicji i modelu, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 2009 

nr 6, s.57. 
5 http://markapracodawcy.pl/ z dnia 15.03.2016 
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umiejscowienie stanowiska w hierarchii,  rola pracy i obowiązków oraz  plan rozwoju 

kariery6. W przypadku banku udział poszczególnych składników prezentuje rysunek 1.  

 

Rysunek 1. Udział poszczególnych składowych w marce pracodawcy 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie The Employment Brand: Building Competitive Advantage in the 

Labour Market, Corporate Leadership Council Washington DC1999 

  

Należy zauważyć znaczną różnicę w modelu uniwersalnym (w stosunku do modelu dla 

banku) największe znaczenie ma marka przedsiębiorstwa i kultura organizacyjna, natomiast w 

przypadku banku najważniejszy jest Work-Life Balance a potem środowisko pracy. Różnice 

wynikają z faktu iż pracownicy banku i kandydaci do pracy w nim to zwykle wysokiej klasy 

specjaliści dla których ważniejsze są długookresowe korzyści niż  natychmiastowe ale 

potencjalnie zmieniające się motywatory. 

W praktyce występuje najczęściej podział na employer branding na zewnętrzny 

i wewnętrzny7.  Wewnętrzny employer branding skupia się głównie na stworzeniu 

pracownikom przyjaznej atmosfery pracy i możliwości rozwoju wewnątrz organizacji. Te 

działania najlepiej poprzedzić badaniami satysfakcji, zaangażowania, czy też indywidualnymi 

wywiadami z pracownikami. Są to zazwyczaj działania długofalowe, bo tylko w takiej 

perspektywie mają one sens i budują wiarygodność pracodawcy8. W ramach wewnętrznego 

                                                           
6 S. Kumar Dawn, S. Biswas, Employer branding: A new strategic dimension of Indian corporations, Asian 

Journal Of Management  Research 2010, s.24. 
7 M. Kozłowski, Employer …, op.cit., s.13. 
8 EMPLOYER BRANDING, E- poradnik, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013, s.10. 
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employer brandingu  pracownik staje się klientem wewnętrznym przedsiębiorstwa, ze 

szczególnym uwzględnieniem działu personalnego. Wśród narzędzi tutaj stosowanych należy 

wymienić9: 

 komunikacja wewnętrzna, 

 ścieżki karier, 

 szkolenia, 

 system okresowych szkoleń pracowniczych, 

 badania satysfakcji, 

 motywatory płacowe i pozapłacowe, 

 działania integrujące pracowników, 

 system wartości, 

 działania z zakresu CSR wobec pracowników. 

Wszystkie one mają na celu zatrzymanie w organizacji kluczowych pracowników 

a w praktyce ich zastosowanie jest uzależnione od poziomu fluktuacji na stanowiskach, 

możliwości finansowych firmy, stosowanych procedur zarządzania zasobami ludzkimi oraz 

funkcjonującej kultury organizacyjnej. 

Natomiast zewnętrzny employer branding może pełnić dwie funkcje: wizerunkową -

mającą na celu  zwiększenie świadomości kandydatów na temat marki, informowaniu rynku 

pracy o firmie i korzyściach płynących z pracy w niej, prezentowaniu swoich przewag 

konkurencyjnych czy też realizacji zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz funkcję 

rekrutacyjną dla której najważniejszym zadaniem jest  dotarcie do właściwych kandydatów by 

złożyli oni swoje aplikacje na wolne stanowiska pracy10. Przyjęcie konkretnego podejścia do 

koncepcji employer branding będzie determinowało jej stosowanie w praktyce. Wiele 

przedsiębiorstw, w tym również banki podejmuje działania poznawcze w zakresie tej 

koncepcji uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach czy warsztatach na temat employer 

branding 

 

2. Założenia badań employer branding 

Badania diagnostyczne employer branding przeprowadzono w trzech wybranych 

bankach w Polsce. W badaniu skoncentrowano się wyłącznie na zewnętrznych narzędziach 

budowy wizerunku pracodawcy. 

                                                           
9 M. Kozłowski, Employer …, op.cit.,  s.52. 
10 Ibidem,  s.92-93. 
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Celem badań była analiza zewnętrznych narzędzi employer branding stosowanych przez 

trzy wybrane banki w Polsce. 

Proces badawczy oparto o dane publiczne banków: raporty finansowe roczne, raporty 

finansowe kwartalne, raporty społecznej odpowiedzialności biznesu, strony www, opinie 

związków zawodowych, raporty ogólne na temat pozycji, marki i funkcjonowania wybranych 

banków. Postawiono następujące pytania badawcze: 

 Czy banki stosują wszystkie narzędzia zewnętrzna employer branding? 

 Czy można ustalić gradację ważności wyboru poszczególnych narzędzi? 

 Czy stosowanie employer branding jest już standardem w sektorze bankowym? 

 Czy można zbudować uniwersalną metodę zastosowania employer branding dla 

sektora bankowego? 

Całość zgromadzonych wyników badań  oraz wnioski zawiera Tabela 1.   

 

3. Wnioski diagnostyczne 

 Dwa pierwsze banki szeroko przedstawiają informacje o swoich wartościach, traktując 

to jako element promocji marki wśród potencjalnych pracowników. Trzeci bank, 

natomiast uznaje, że otrzymane regularnie nagrody Top Employers są synonimem 

koncepcji. 

 Wszystkie banki stosują podobne standardy w zakresie prezentacji ofert pracy. 

 W dwóch pierwszych bankach przedstawiono szczegółowo procesy rekrutacji 

i selekcji pracowników, czego brak w trzecim banku - co stanowi znaczny minus przy 

budowaniu  employer branding. 

 Pierwszeństwo ma budowanie ogólnej marki produktu przez banki, stąd umieszczanie 

zakładki Kariera/Praca na dole strony. Jednak warto podkreślić, że znajduje się ona we 

wszystkich trzech bankach na stronie głównej. Potencjalny kandydat ma więc szanse 

ją znaleźć dość prosto – istotny przejaw zewnętrznego employer branding. 

 Banki uczestniczą w targach pracy skierowanych przede wszystkim do studentów 

i absolwentów. Mimo braku tej informacji można założyć że, również bank drugi 

uczestniczy w targach, choć błędem jest brak danym na ten temat na stronach banku 

czy w mediach społecznościowych.  
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Tabela 1. Zewnętrzne narzędzia employer branding stosowane przez trzy wybrane banki w Polsce 

 

Narzędzia employer branding BANK 1 BANK 2 BANK 3 

1. ZAKŁADKA KARIERA/PRACA 

Identyfikacja firmy: 

 wartości firmy 

 korzyści i benefity dostępne w 

firmie 

- motto podkreślające wartość 

zatrudnionych pracowników  

- odpowiedź na pytanie dlaczego warto u 

pracować w tym banku 

- opis korzyści związanej z lokalizacją 

miejsca pracy,  

- możliwość wyboru oferty pracy w 

dogodnym dla kandydata regionie ze 

względu na dużą liczbę oddziałów 

- informacja o dostępnych możliwościach 

tj. udział w projektach, szkoleniach, 

kursach, 

- zakładka - najczęściej zadawane pytania  

- wypowiedź dyrektor banku „.. liczą się 

ludzie..” 

- informacja o otrzymaniu nagrody Top 

Employers 

- informacje co otrzymuje osoba 

podejmująca pracę w banku 

- film zachęcający do podjęcia pracy 

(wypowiedzi pracowników, którzy 

zrealizowali swoje marzenia dzięki pracy 

w banku)  

 - informacja o możliwościach rozwoju 

- informacja o otrzymaniu rokrocznie 

nagrody Top Employers  

- wartości dla naszych klientów banku 

nie dla pracowników 

Opis ofert stanowisk 

 przegląd stanowisk 

 wymagania na stanowiska 

 staże i praktyki 

- 2 wyszukiwarki umożliwiające 

zapoznanie się z dostępnymi ofertami  

(wyszukiwarka poszczególnych 

stanowisk oraz z wykazu dostępnych 

ofert pracy) 

- gotowy formularz aplikacyjny  

- osobna zakładka staże i praktyki  

- pełen opis stanowisk pracy:  główne 

zadania, oczekiwania oraz korzyści 

- zakładka  Sprawdź aktualne ogłoszenia  

- wyszukiwarka ofert pracy podzielona 

na kategorie stanowisko, region, dział 

- formularz dający możliwość wysłania 

aplikacji mimo braku interesującej oferty 

- brak osobnej zakładki staże i praktyki 

- zakładka Oferty pracy podzielona na 2 

kategorie : oferty w centrali (podział na 

piony bankowości), oferty w sieci 

(podział na regiony geograficzne) 

- pełen opis stanowisk pracy:  główne 

zadania, oczekiwania oraz korzyści 

- dodatkowa zakładka Dla studentów i 

absolwentów 

 

Opis procesu rekrutacyjnego 

 wymogi aplikacji na stanowisko 

 narzędzia selekcji kandydatów 

 informacje o rozmowie 

kwalifikacyjnej 

 informacje zwrotne 

- osobna zakładka 

- podział procesu na 3 etapy: selekcja, 

rozmowa kwalifikacyjna, informacja 

zwrotna 

- informacja o dwóch typach  rozmowy 

kwalifikacyjnej (z przedstawicielem 

działu HR oraz z osobą odpowiedzialną 

danej jednostki organizacyjnej, w której 

znajduje się wolne stanowisko).  

- wskazanie wymogów  treści 

weryfikowanych podczas rozmowy 

- podział procesu na 5 etapów: selekcja 

aplikacji, rozmowa kwalifikacyjna, 

zadania dodatkowe,  spotkanie z 

przełożonym, wynik rekrutacji 

- zakładka „pomoc w rekrutacji” która 

podpowiada jak napisać dobre CV oraz 

jak przygotować się do rozmowy 

kwalifikacyjnej 

 

brak informacji na temat przebiegu 

procesu rekrutacji i selekcji 
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rekrutacyjnej  

- informacja o ewentualności wypełnienie 

testu umiejętności lub przygotowanie 

case study 

- wskazanie formy przekazania 

informacji zwrotnej (telefonicznie lub e-

mailowo) oraz podkreślenie że dotrze ona 

do wszystkim uczestników rekrutacji bez 

względu na uzyskany wynik 

Dane techniczne zakładki 

 użyteczność 

 prawdziwość przekazu 

 nowoczesność 

- zakładka Kariera jest na samym dole 

strony w lewym rogu strony głównej 

- przejrzysta w odbiorze, 

 - informację są uporządkowane 

- wadą jest nadmierne scrollowanie  

- możliwy odczyt strony na urządzeniach 

mobilnych 

- zakładka Kariera jest na samym dole 

strony 

- każda z zakładek jest dobrze widoczna i 

zawiera wszystkie potrzebne informację  

- wadą jest nadmierne scrollowanie  

 

- zakładka Kariera jest na samym dole 

strony po prawej stronie słabo widoczna 

- mała czytelność ofert pracy  

- po kliknięciu częste  przekierowanie do 

pliku PDF 

- informacje są nieaktualnie i 

nieuzupełniane 

 

2. TARGI PRACY 
- skierowane głównie do studentów 

- nowoczesne oraz interaktywne stoiska 

- rozmowy z pracownikami HR 

- kilka targów w roku 

brak danych - skierowane głównie do studentów 

- kilka targów w roku 

 

3. EVENTY NA UCZELNIACH 
- współprowadzeniu zajęć i dzielenie się 

praktycznym doświadczeniem ze 

studentami. 

brak danych - wykłady menedżerskie , głównie 

członków zarządu banku 

4. AMBASADORZY FIRMY 
brak danych brak danych przed laty funkcjonował program 

ambasadorski, obecnie brak informacji o 

jego kontynuowaniu 

5. DRZWI OTWARTE 
brak danych brak danych brak danych 

6. MATERIAŁY 

REKLAMOWE DLA 

KANDYDATÓW 

 ulotki  

 informatory 

 filmiki 

ulotki informacyjnej w kształcie płyty 

CD 

brak danych w trakcie targów pracy, rozdawane są 

ulotki tradycyjne papierowe zawierające 

podstawowe dane  

7. MEDIA 

SPOŁECZNOŚCIOWE 

- konta na portalach: Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube,  Google Plus 

bieżąco aktualizowane 

- blog banku (artykuły z dziedziny 

finansów i fora dyskusyjne) 

- konta na portalach: Facebook, Twitter, 

- konto na portalu Facebook przestarzałe 

i nie aktualizowane 
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- znajdują się  na nich treści związane z 

wizerunkiem pracodawcy, ukazujące 

kulturę organizacyjną, przedstawiają 

realnych pracowników itd. 

Instagram bieżąco aktualizowane  

8. CSR 
- opiera się na 5 kluczowych obszarach 

odpowiedzialności banku,  

- porządkuje oraz wyznacza kierunek 

działań na rzecz klientów, pracowników, 

kontrahentów i środowiska naturalnego,  

- przygotowana w oparciu  PN-ISO 

26000 i Global Reporting Initiative.  

- połączone kryteria ekonomiczne, 

środowiskowe, etyczne 

- standardy relacji społecznych w 

procesach 

- kreuje swoje relacje z otoczeniem, 

uwzględniając potrzeby wszystkich 

interesariuszy: klientów, inwestorów, 

pracowników, partnerów biznesowych 

i społeczności lokalne 

 

 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Z badań wynika, że sektor bankowy nie korzysta z programów ambasadorzy firm. 

 Brak informacji o dniach otwartych dla potencjalnych kandydatów do pracy może 

stanowić symptom zamknięcia banków pod względem bezpieczeństw pracy, choć 

byłoby to znacznym zubożeniem koncepcji employer branding. 

 Najbardziej nowoczesne narzędzie w zakresie materiałów reklamowych stosuje 

pierwszy bank – płyta CD z kompletem informacji dla kandydata i prezentacją banku. 

 Wszystkie trzy banki mają konta na Facebooku natomiast tylko dwa pierwsze są 

w pełni zaangażowane w media społecznościowe. Trzeci bank posiada co prawda 

konto na Facebooku, ale jest ono przestarzałe i nie aktualizowane. 

 W zakresie CSR banki stosują standardowe podejście. 

 

Podsumowanie 

Perspektywa  wewnętrznego budowania marki pracodawcy jest skierowane do 

pracowników, podczas gdy zewnętrzna koncentruje się na innych zainteresowanych stronach, 

a przede wszystkim  na potencjalnych pracownikach. Zachowania pracowników, jak również 

przyciąganie i rekrutacja nowych pracowników są podstawowymi procesami związanymi 

z pracą działu personalnego11. Przedsiębiorstwa działają w stale  dynamicznie się 

zmieniającym otoczeniu, dlatego istotne jest pozyskanie właściwych pracowników 

o konkretnych  umiejętnościach. Firmy konkurują ze sobą w zakresie wykwalifikowanych 

zasobów ludzkich, tak więc employer branding jest narzędziem, które pozwala im odróżnić 

się od innych12. 

Odpowiadając na postawione pytania badawcze należy stwierdzić: 

 Banki mają świadomość konieczności wdrażania i stosowania koncepcji employer 

branding, przynajmniej zewnętrznych narzędzi. 

 Standardowym narzędziem w procesach budowania marki pracodawcy jest strona 

internetowa z zakładką Kariera/Praca. 

 Nie można określić gradacji ważności poszczególnych narzędzi employer branding, 

jak również zbudować uniwersalnego modelu koncepcji dla sektora bankowego. 

Wymagałoby to przeprowadzenia badań na większej próbie oraz poszukania dobrych 

praktyk wśród banków zagranicznych, czy międzynarodowych. Należy uznać więc 

przeprowadzone diagnozy, za pilotaż i dalej kontynuować powyższą problematykę. 

                                                           
11 L. Moroko, M. Uncles, Successful Employer Brands, Brand Management 2008 Vol. 16, No. 3, s. 160-175. 
12 S. Gaddam, Modeling Employer Branding Communication: The Softer Aspect of HR Marketing Management, 

The Icfai Journal of Soft Skills 2008, Vol. 2, No. 1, s.45-55. 
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Employer branding – budowanie marki pracodawcy – staje się dziś kolejnym 

zadaniem dla działów personalnych. Mają one bieżącą wiedzę w zakresie potrzeb organizacji, 

jak również ich umiejscowienie w strukturze organizacyjnej co daje przegląd wiedzy o całości 

przedsiębiorstwa. 
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Streszczenie 

 Employer branding  jest współczesną odpowiedzią na wyzwania stawiane w procesach 

rekrutacji na stanowiska. Sektor bankowy w wielu obszarach stanowi dobrą praktykę dla 

innych podmiotów. Artykuł prezentuje wyniki  badań w zakresie zewnętrznych narzędzi 

employer branding - budowanie marki pracodawcy - stosowanych przez trzy wybrane banki 

w Polsce.  Przeprowadzone diagnozy pozwoliły na potwierdzenie założeń, iż banki mają 

świadomość konieczności wdrażania i stosowania koncepcji employer branding, i stosują 

zewnętrzne narzędzia kontaktu z potencjalnymi pracownikami. 


