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Employer branding w IT

Streszczenie

Idea employer branding, znana już od kilku lat, rozwija się w bardzo dynamicznym tempie. Jest 
to nowy sposób na zwiększenie w firmach liczby i jakości specjalistów oraz efektywniejszą ich se-
lekcję. Ten proces jest szczególnie ważny w firmach z branży IT lub firmach posiadających w swoich 
strukturach rozbudowany obszar IT. Istnieje wiele instytucji, w których jakość kadry IT bezpośrednio 
wpływa na jakość i dostępność usług elektronicznych klientom. W artykule zaprezentowano, jak 
wygląda proces employer branding w banku komercyjnym z silną orientacją na usługi dostępne przez 
Internet. W takiej organizacji proces employer branding ma charakter wielowymiarowy poprzez pre-
zentowanie swoich atrybutów, poczynając od spraw związanych z HR, na detalach w obszarze IT 
skończywszy. W praktycznym wymiarze artykuł prezentuje organizacyjne aspekty IT w banku i jak 
ważną rolę ono pełni, a także jak wygląda przykładowa struktura organizacyjna. Ta wiedza może być 
niezwykle przydatna w rozwoju employer branding i poszukiwaniu możliwości budowania swojej 
pozycji eksperckiej w społeczności IT na zewnątrz organizacji. 
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Sytuacja sektora IT

IT jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki z uwa-
gi na bardzo duże zapotrzebowanie na transfer wiedzy tego obszaru do przemysłu, a także 
przeznaczanie znacznych środków finansowych na cele badawczo-rozwojowe. Sektor IT 
w Polsce, jako jeden z najważniejszych i najsilniejszych przemysłów krajowej gospodarki, 
oparty na mocnych fundamentach ma bardzo dobre perspektywy dalszego wzrostu. Nie dzi-
wi zatem fakt wzrastającego zapotrzebowania na utalentowanych pracowników tej branży, 
a niedobór talentów jest drugim najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na tę dziedzi-
nę w niedalekiej przyszłości (Raport HRM Institute 2013/2014). Badania przeprowadzone 
przez firmę ABSL pokazują, że aż 90% firm zwiększyło w ostatnich trzech latach zakres 
świadczonych usług IT, w 95% firm zwiększył się poziom zaawansowania świadczonych 
usług IT, natomiast 93% firm deklaruje rozszerzenie działalności w najbliższych dwóch 
latach (Raport IT ABSL 2015) Biorąc pod uwagę, że 86% firm zwiększyło zatrudnienie 
w 2014 roku, w branży IT widać rosnący trend – wg prognoz do 91% w 2015 roku można 
wysnuć wniosek, że branża IT doskonale wpasowuje się w panujące realia, a jej rozwój dyk-
tuje przede wszystkim wzrost popytu zewnętrznego i wejście w nowe obszary działalności. 
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Wg prognoz, w 2016 roku branża IT prawdopodobnie wyprzedzi branżę związaną z komu-
nikacją elektroniczną, a w 2017 roku osiągnie wartość od 50 do 100 mld zł. Stanie się to 
dzięki m.in. intensywnemu rozwojowi usług w tzw. chmurze i tworzeniu wielkich centrów 
przetwarzania danych, które staną się siłą napędową całej branży. Powstanie takich centrów 
wynika z bardzo dużego zapotrzebowania na moce obliczeniowe, szczególnie przez sektor 
finansowy i energetyczny, które przetwarzają ogromne ilości danych. Firmy z tych branż nie 
mogą pozwolić sobie nawet na krótkie przerwy funkcjonowania systemów i utraty dostępu 
do baz danych, dlatego centra te działają opierając się na bardzo wymagającym modelu 
active-active, którego implementacja wymaga od specjalistów szerokiej wiedzy i doświad-
czenia.

Zapotrzebowanie na specjalistów i inżynierów IT dla systemów przemysłowych wynika 
z faktu, że na dobre zadomowiły się one w polskich przedsiębiorstwach. Rozwój społeczeń-
stwa informacyjnego, z jednej strony, oraz dynamika i silna konkurencja panująca w różnych 
gałęziach gospodarki, z drugiej, coraz częściej prowadzą do informatyzacji przedsiębiorstw, 
co z kolei przekłada się na wzrost zapotrzebowania na specjalistów z branży telekomu-
nikacyjnej oraz informatycznej. Z danych pochodzących z jednego z najbardziej znanych 
portali ogłoszeniowych pracuj.pl liczba ogłoszeń o poszukiwaniu specjalistów z tych branż 
była tak duża, że niemal gwarantowała znalezienie pracy, przy jednoczesnym znacznym 
odpływie tej klasy specjalistów za granicę, głównie do krajów europejskich (kariera.pra-
cuj.pl). Trzeba również podkreślić, że wśród osób deklarujących specjalizację w branży IT 
znajduje się pewien odsetek niespełniający wymaganych kryteriów. W 2015 roku w pierw-
szym kwartale całkowity udział ogłoszeń z branży IT wyniósł 8,1% (8378 ogłoszeń o pracę) 
i wzrósł o 4,7% w stosunku do poprzedniego roku. Wcześniej przytoczone liczby pokazują, 
że zapotrzebowanie na odpowiednio wykwalifikowaną kadrę będzie drastycznie rosnąć, tym 
bardziej, że to właśnie ona jest postrzegana jako jedno z głównych źródeł konkurencyjności 
przedsiębiorstw i cennym jej aktywem (Barney 1991; Mosley 2007). W obecnych realiach 
prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej nakierowanej na pozyskanie jak najlepszych 
pracowników z branży IT jest już niejako przymusem podyktowanym nie tylko przez ro-
snące zapotrzebowanie rynku na nowe usługi czy też rozwiązania technologiczne, ale rów-
nież pojawiające się nowe technologie informatyczne. Okazuje się bowiem, że obecnie 
poza osobami poszukującymi pracy to firmy dokładają wszelkich starań, aby pozyskać jak 
najlepszych pracowników; z tego też powodu kreują wizerunek pożądanego pracodawcy. 
Potencjalni kandydaci poszukując pracy kierują się chęcią zaspokojenia podstawowych po-
trzeb, stabilnością zatrudnienia i możliwościami rozwoju, natomiast pracodawcy zabiegają 
o jak najlepszych specjalistów (Klimczak 2009, s. 53).

„Nowa rzeczywistość”, w obliczu której stają nie tylko polskie firmy IT, wymaga skupie-
nia większej uwagi na konkurencyjnych zasobach firmy, wśród których kluczowe są wiedza 
i kompetencje. Strategiczne perspektywy firm IT są głównie ukierunkowane na obszar HR 
i to nie tylko w obszarze rozwoju osobistego – kompetencji twardych oraz miękkich – pra-
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cowników już zatrudnionych, ale również zorientowane na szersze zaistnienie firmy w prze-
strzeni head hunters, stanowiąc niejako bardzo istotne wsparcie w procesach rekrutacji. 
Czynne zaangażowanie w proces zatrudniania pracowników IT wymaga zbudowania przez 
pracodawcę pewnego imageu, który staje się w kręgu specjalistów branży bardzo rozpozna-
walny i stanowi jeden z obszarów koncepcji employer branding. Potwierdzają to zresztą 
badania przeprowadzone wśród 100 firm IT, w którym aż 96% osób z tej branży stwierdza, 
że reputacja pracodawcy ma istotne znaczenie w kreowaniu ich własnego wizerunku (Rani, 
Kumar 2013, s. 294-295).

Koncepcja employer branding

Employer branding jest odpowiedzią na współczesne wyzwania, przed którymi stają 
organizacje w obliczu ciągle zmieniającego się otoczenia rynkowego. Obejmuje on wiele 
działań, które musi podjąć organizacja w celu zbudowania jej wizerunku jako atrakcyjnego 
„pracodawcy z wyboru” jednocześnie wspierającego jej strategię biznesową. Grupą docelo-
wą w obszarze aktywności employer branding są oczywiście zarówno obecni, jak i przyszli 
pracownicy. To tak naprawdę pracownicy i kandydaci kreują wizerunek pożądanego praco-
dawcy, umiejącego stworzyć atrakcyjne środowisko do rozwoju kariery. Niezwykle istotne 
jest przy tym, żeby zachować spójny wizerunek zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz orga-
nizacji (Rzewuska 2011). Employer branding jest długoterminowym rozwiązaniem proble-
mu niedoboru talentów na rynku zaprojektowanym w celu dostarczenia stałego strumienia 
kandydatów do pracy.

Mimo, że koncepcja employer branding ukształtowała się dopiero w 2001 roku wraz 
z wprowadzeniem pojęcia wizerunku pracodawcy przez firmę McKinsey, to jednak samo 
pojęcie pojawiło się już w latach 90. ubiegłego wieku. Jego twórcą był S. Barrow, autor 
książki pt. The Employer Brand: Bringing the Best of Brand Management to People at Work 
(Barrow, Mosley 2005). Co ciekawe, mimo 14 letniej obecności koncepcja ta nadal silnie 
się rozwija, a najważniejszym źródłem wiedzy i doświadczenia z tego obszaru jest Internet. 
Obecnie istnieje wiele definicji pojęcia „employer branding”. Jedna z bardziej znanych 
określa to podejście jako „wszystkie działania, jakie podejmuje organizacja, skierowane do 
obecnych oraz potencjalnych pracowników, mające na celu budowanie jej wizerunku jako 
atrakcyjnego pracodawcy, a także wspierające jej strategiczne cele biznesowe” (Kozłowski 
2012, s. 13). Obecni oraz potencjalni przyszli pracownicy są zatem w centrum zaintereso-
wania i stanowią grupę docelową dla marki pracodawcy (Moroko, Uncles 2008, s. 161). 
Chociaż definicja employer branding sama w sobie jest dość zrozumiała, to jednak zdefinio-
wanie zakresu działań w ramach employer branding nie jest już sprawą prostą z uwagi na 
specyficzny charakter branży IT. Ogólnie jednak działania te można podzielić w odniesieniu 
do docelowych grup pracowników na:
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W tym miejscu należy dokonać pewnego zróżnicowania charakteru budowania wizerun-
ku pracodawcy w obszarze IT. Mamy przecież do czynienia z dwoma typami organizacji 
zatrudniających specjalistów w tym obszarze: firm specjalizujących się tylko w technologii 
IT oraz firm, w których IT jest jednym z działów, często bardzo rozbudowanym. Specjaliści 
tej branży poszukując pracy często patrzą na oferty przez pryzmat nie tylko tego co robią, 
ale również praktycznych zastosowań. Budując wizerunek firmy należy o tym szczególnie 
pamiętać, gdyż wiedza IT jest bardzo interdyscyplinarna; kandydaci obszaru IT wykonując 
swoją pracę również pragną posiadać wiedzę, jak ich działania przekładają się na faktyczne 
wdrożenia i zastosowania, często wręcz chcą czynnie w nich uczestniczyć. Na schemacie 1 
przedstawiono dwa przypadki, na które firmy powinny zwrócić uwagę.

 - employer branding wewnętrzny – adresatem są obecni pracownicy firmy; dotyczy on 
procesu rekrutacji wewnętrzorganizacyjnej, benefitów, opieki zdrowotnej oraz elemen-
tów kultury organizacyjnej;

 - employer branding zewnętrzny – adresatem są nie tylko kandydaci do pracy, czyli poten-
cjalni pracownicy, ale również całe otoczenie z branży. Celem jest wykreowanie przez 
firmę wizerunku atrakcyjnego pracodawcy i zwrócenie na siebie uwagi specjalistów IT 
z najwyższej półki. 
Istnieją 2 grupy działań wchodzące w skład zewnętrznego employer branding: wizerun-

kowa (działania w celu zwiększenia świadomości otoczenia o marce, o pracy w organizacji, 
jej przewadze konkurencyjnej i społecznej odpowiedzialności) oraz rekrutacyjna (dotarcie 
z ofertą pracy do odpowiednich kandydatów i nakłonieniu ich do złożenia aplikacji) 
(Kozłowski 2012, s. 92–94).

Schemat 1
Dwa przypadki wizerunku firm z orientacją na obszar IT

Źródło: opracowanie własne.
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Employer branding stał się bardzo modnym w ostatnich latach działaniem z bardzo no-
woczesnym podejściem do polityki HR pozyskania pracowników „z rynku”. Podejście to 
zmieniło dotychczasowy trend z „poszukiwania” na „przyciąganie” kandydatów, czyli zo-
rientowanie strategii HR na zbudowanie pozytywnego wizerunku organizacji i podkreśle-
nie jego roli jako idealnego pracodawcy. Jednym ze źródeł nowoczesnego podejścia jest 
potrzeba jasnego przekazu do otoczenia – jak się pracuje w organizacji, co może zaofero-
wać i jakie obowiązki czekają na pracowników. I nie chodzi tylko o bardzo powierzchowne 
i szablonowe propozycje z typowych ogłoszeń o pracę, a raczej pokazanie światu znacznie 
szerzej co można zaoferować. Okazuje się, że samo ogłoszenie o pracy staje się formalnym 
dopełnieniem całości pozyskania rekrutów, ponieważ przez employer branding otoczenie 
dowiaduje się, jak świetnym pracodawcą jest dana organizacja i jak świetnie byłoby pra-
cować w niej, a potencjalni kandydaci znajdując ogłoszenia tej firmy będą chętnie do niej 
aplikowali. Zmienia się niejako podejście do ofert pracy – potencjalni kandydaci w pewnym 
sensie czekają na oferty pracy z danej firmy. 

Schemat 2
Struktura employer branding

Źródło: Backhaus, Tikoo (2004, s. 501-517).

Employer branding jest wykorzystywany zarówno do zwrócenia uwagi potencjalnych 
pracowników, jak i do ich dopasowania do organizacji. Zgodnie z modelem Backhasua 
i Tikoo, efektem tej strategii jest wypracowanie przywiązania do marki i lojalności z firmą, 
a jej wizerunek z kolei ma istotny wpływ na atrakcyjność (por. schemat 2) (Backhaus, Tikoo 
2004). Bieżące zatrudnienie stanowi jedną z kategorii, która silnie wpływa na postrzeganie 
firmy jako atrakcyjnej, zwłaszcza przez obecnych pracowników firmy, którzy biorą pod 
uwagę takie elementy, jak: środowisko pracy, relacje w firmie, styl zarządzania, bonusy 
i benefity i rodzaj pracy (Maxwell, Knox 2009). W środowisku specjalistów IT informacje 
takie rozchodzą się bardzo szybko i przenikają na zewnątrz organizacji.
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Wzrost znaczenia sposobu postrzegania firmy przez potencjalnych kandydatów na 
stanowiska IT potwierdzają różnego rodzaju plebiscyty wyłaniające najlepszych praco-
dawców. Plebiscyty te organizowane są cyklicznie co roku przez polskie oraz międzyna-
rodowe instytuty i organizacje. W plebiscycie instytutu Great Place to Work. w 2014 roku 
miano najlepszego pracodawcy zdobyło aż 8 firm z branży IT, w tym Microsoft, EMC, 
Hitachi, SAS Institute1. Badania przeprowadzone przez HRM Institute wyraźnie pokazują, 
że w 2014 roku to właśnie branża IT dominowała w działaniach typu employer branding. 
Tak duże zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowaną kadrę wynika z kilku przyczyn, 
które opisano w tabeli 1. Znaczenie tego działania jest coraz większe, tym bardziej, że 
firmy przynoszą zwiększające się wymierne efekty w postaci lepszej jakości posiadanych 
zasobów ludzkich.

Tabela 1
Przyczyny rozwoju employer branding w sektorze IT

Przyczyny Wyjaśnienie

Intensywny rozwój nowych 
technologii

Pojawianie się w krótkich interwałach czasowych nowych rozwiązań 
IT (sprzętu i oprogramowania), metodologii implementacji.

Rozwój zapotrzebowania na 
specjalistów IT

Rozwój nowych technologii wymaga specjalistów z branży IT posiada-
jących odpowiednie certyfikacje, wiedzę oraz doświadczenie. Dodat-
kowo bardzo istotne w tej branży jest posiadanie szerokich kontaktów 
z innymi doświadczonymi specjalistami.

Selekcja specjalistów na rynku 
w branży IT

Dobór kadry specjalistów do wymagań stawianych przez firmy z bran-
ży IT.

Przyciągnięcie uwagi i zachęta 
niezdecydowanych

Stworzenie pozytywnego wizerunku firmy, bliższe zaprezentowanie 
jej potencjału, możliwości oraz zakresu działalności. Ma to na celu 
skupienie uwagi specjalistów poszukujących pracy i już pracujących. 
Dodatkowo celem działań jest również zachęcenie tych osób, które nie 
mają sprecyzowanego poglądu na pracę w danej firmie.

Źródło: opracowanie własne.

W obecnych czasach zaczyna dominować pogląd, że silna marka dobrego i sprawiedli-
wego pracodawcy stanowi stymulator motywacji pracowników i przywiązuje ich do firmy, 
a ponadto zwiększa zaangażowanie w wykonywane zadania (Berthon, Ewing, Hah 2005). 
Z kolei silna marka pracodawcy, dobra reputacja organizacji i wysokie zaangażowanie pra-
cowników pozycjonują firmę wśród idealnych pracodawców, ułatwiją przyciągnięcie i za-
trzymanie talentów, pozwalają na uzyskanie przewagi konkurencyjnej i osiąganie wysokich 
wyników finansowych.

1  http://www.greatplacetowork.pl [dostęp: 30.06.2015].
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W przypadku firm ściśle z obszaru IT oraz tych, których profil działalności w dużej 
mierze zależy od niego, wymaga się bardzo specyficznego podejścia do działań employ-
er brandingowych. Muszą one przede wszystkim prowadzić do nawiązania komunikacji 
z otoczeniem i z potencjalnymi kandydatami na poszczególne stanowiska IT. Współczesne 
firmy chcą być ekspertami w swojej dziedzinie, źródłem wiedzy i doświadczenia, czasa-
mi dzięki wprowadzanym innowacjom – „dyrygentami” dyktującymi współczesne trendy 
i mającymi duży wpływ na współczesny kształt swojej branży oraz kierunki rozwoju. Taka 
tożsamość firmy oczywiście szczególnie przyciąga uwagę i zainteresowanie otoczenia, 
a w szczególności specjalistów w swojej branży, którzy w niej widzą poważnego partnera 
w komunikacji na poziomie technicznym. Otwieranie się na otoczenie i chęć bycia „mę-
drcem” pozwala na wymianę poglądów dziedzinowych z otoczeniem i pokazanie (choćby 
przez seminaria, konferencje i warsztaty), jakim potencjałem wiedzy i doświadczenia dys-
ponują pracownicy organizacji.

Inną, bardzo dobrze postrzeganą rolą w budowaniu tożsamości firmy IT jest rola opie-
kuna, zapewniająca stabilne miejsce pracy ze wszystkimi świadczeniami i pakietami socjal-
nymi. Przyciąga ona uwagę ludzi, którzy potrzebują stabilności życiowej, pewnego (nieko-
niecznie najwyższego) wynagrodzenia i bezpiecznego warsztatu pracy, umożliwiającego, 
oprócz codziennych obowiązków w pracy, samodoskonalenie. Rola odkrywcy to również 
rola innowatora, który dzięki niekonwencjonalnemu postrzeganiu świata potrafi wydobyć 
szanse oraz okazje stworzenia nowego rozwiązania i podkreślenia swojego istnienia oraz 
profilu. Tożsamość idealisty zwraca uwagę firmy przez odpowiedzialność jej pracowników 
za funkcjonowanie, ciągłość utrzymania produkcji i społeczną odpowiedzialność.

Zrozumienie tego, jaką tożsamość posiada firma IT lub firma, której działalność jest 
z nią ściśle związana wynika z wiedzy i umiejętności, którymi się cechuje ich specjalista. 
Wbrew wszelkim stereotypom, specjalista IT nie jest obecnie osobą obwarowaną ze wszyst-
kich stron komputerami, komunikatywną, ale tylko w obszarze wiedzy specjalistycznej. 
Współcześni specjaliści z branży IT muszą być otwarci na wszelkie problemy i działania, co 
oczywiście bardzo pozytywnie wpływa na rozwój kultury korporacyjnej, a co za tym idzie 
budowanie pozytywnego wizerunku w otoczeniu. Bardzo ważnym elementem jest poziom 
bezpieczeństwa infrastruktury IT, który obejmuje:
 - posiadanie sprzętu wysokiej klasy,
 - minimalna ilość poważnych incydentów, które zachwiały procesem produkcji,
 - zatrudnianie specjalistów najwyższej klasy,
 - sposób prowadzenia projektów oraz ich budżetowanie zorientowane na uzyskanie jak 

najlepszej jakości w obszarze IT.
Odpowiedzialność pracowników IT za powierzone mienie i utrzymanie wysokiej do-

stępności systemów IT stanowi pochodną pewnych aspektów wyżej wspomnianego bez-
pieczeństwa. Odpowiedzialność za pracę w firmie IT jest wysoko postrzegana, zwłaszcza 
gdy utrzymanie systemów wpływa dość znacząco na otoczenie, np. przez dostarczane usłu-
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gi klientom (serwisy internetowe, poczta, portale sprzedażowe czy też usługi finansowe). 
Wizerunek odpowiedzialnej firmy IT wzbudza zaufanie i pokazuje, jak dużą wagę przykłada 
się do jakości usług przez precyzyjne wykorzystywanie najnowszych zdobyczy techniki. 
Pracownicy zaś mają silne poczucie pełnienia misji – odpowiedzialności za implementację 
rozwiązań bazujących na ich jak najlepszej wiedzy. Poczucie misji to również odpowie-
dzialność przed społeczeństwem, zaś presja, jaka na nich ciąży jest ściśle związana z za-
grożeniem wypracowanego wizerunku organizacji i medialną nagonką w przypadku awarii 
systemów bezpośrednio dotykających klientów. Ten element strategii employer branding 
jest zresztą wielokrotnie podkreślany podczas budowania marki.

Narzędzia employer branding w obszarze IT

Employer branding ma wtedy sens, jeśli komunikat dociera od pracodawcy do odbiorcy. 
Budowanie wizerunku przez firmę IT, a w szczególności roli eksperta wymaga wykorzy-
stania odpowiednich narzędzi w celu dotarcia do potencjalnych odbiorców, w tym również 
kandydatów do pracy. Wśród tych narzędzi najbardziej znane są:
 - Internet, a w nim:

 - portale branżowe, fora specjalistyczne, portale informacyjne IT, w tym wydzielony 
fragment portalu firmowego w celu wymiany poglądów i doświadczeń,

 - portale społecznościowe (Facebook, LinkedIn, GoldenLine),
 - headhunters,
 - warsztaty w uczelniach, w korporacjach IT, szkolenia, konferencje i seminaria,
 - dofinansowanie różnych wydarzeń branżowych,
 - Biura Karier, targi pracy, ogłoszenia i filmy rekrutacyjne,
 - wydawnictwa prasowe,
 - koła naukowe prowadzone przy uczelniach,
 - aplikacje na urządzenia mobilne, bieżąco informujące o nowościach w IT, ofertach pracy, 

będą mogli wymieniać doświadczenia,
 - zachęcanie przez forum dyskusyjne do współtworzenia rozwiązań, składania propozycji 

implementacji pewnych ciekawych obszarów systemów IT w firmie.
Z powyższego wynika, że dostępnych jest wiele narzędzi, dzięki którym można dotrzeć 

do potencjalnego kandydata. Które z nich są bardziej, a które mniej skuteczne zależy m.in. 
od tego, kto jest ich adresatem i co faktycznie dzięki nim ma być uwydatnione. Wyniki 
badania Employer Branding Global Trends Study Report (2014) pokazują, że media spo-
łecznościowe (76%) i strony kariery (64%) stanowią najważniejsze medium komunikacji 
w employer branding2. W przypadku osób z branży IT tym bardziej się to sprawdza, ponie-

2  http://www.slideshare.net [dostęp: 30.06.2015].
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waż specjaliści z branży IT spędzają większość czasu przy komputerze i tym samym często 
przeglądają strony internetowe. 

Ciekawym narzędziem może okazać się tworzenie specjalistycznych kierunków studiów 
w kooperacji z uczelniami. Takie kierunki często są współtworzone przez jedną lub więcej 
firm zajmujących się określoną tematyką. W pewnym sensie służą przygotowaniu poten-
cjalnych pracowników dla tych firm z wiedzą „szytą na miarę”, są już realizowane i cieszą 
się dużą popularnością. Poza walorem marketingowym studenci pozyskują wiedzę ściśle 
praktyczną i bardzo przydatną na rynku.

Przykład employer branding w IT banku komercyjnego

Zapewne większość z nas wie, czym jest bank i jak ogólnie funkcjonuje. Procesy banko-
we z uwagi na szerokie spektrum działania są bardzo złożone i dla niewielu osób z zewnątrz 
całkowicie zrozumiałe. Obecnie w dobie dużej konkurencji między bankami informacja jest 
najcenniejszym zasobem (oczywiście oprócz pieniędzy), a jej sprawne i właściwe przetwa-
rzanie jest kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku. Dlatego też to ona właśnie jest czynni-
kiem osiągnięcia sukcesu w przyjętej strategii.

Działanie w celu implementacji employer branding w obszarze IT wymaga zaangażowa-
nia osób z różnych obszarów organizacji. Jednym z filarów działalności banku jest udostęp-
nianie klientom serwisów transakcyjnych przez Internet. Bank, jako instytucja finansowa, 
działa w wielu obszarach, które w dużej części są dostępne klientom w sposób zdalny. I tak 
obecnie przez serwisy internetowe można:
 - posiadać dostęp do swojego konta, zakładać nowe subkonta,
 - dokonywać transakcji finansowych (przelewy, spłaty kredytu, zasilanie kart płatniczych 

itd.),
 - otwierać, zamykać lokaty, składać wnioski kredytowe, zakładać polisy ubezpieczeniowe,
 - zarządzać kartami kredytowymi, debetowymi, rachunkiem maklerskim,
 - prowadzić korespondencję off-line i on-line z doradcą finansowym lub Call Center.

Jak widać spektrum możliwości jest bardzo szerokie i ciągle jest rozwijane, dzięki no-
wym pomysłom banków realizowanym w celu przyciągnięcia klienta. Realizujące je ser-
wisy transakcyjne stanowią całą gamę heterogenicznych systemów, które bank udostępnia 
klientom poprzez witrynę internetową. Oczywiście, to nie jedyny obszar aplikacji obsługi-
wany przez dział IT. Bank, jako złożona instytucja finansowa, obsługuje klientów w placów-
kach, dokonuje analiz finansowych, realizuje inwestycje, różnego rodzaju kontrakty, działa 
na rynku akcji itd. Temu też służy drugi obszar aplikacji, tzw. wewnątrzbankowych, w skład 
których wchodzą: Intranet, różnego rodzaju narzędzia analityczne, narzędzia pracy grupo-
wej, aplikacje do obsługi klientów w placówkach, narzędzia do komunikacji z kooperantami 
zewnętrznymi itd. Ta szeroka funkcjonalność IT w banku powoduje, że musi on posiadać 
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bardzo rozbudowaną infrastrukturę informatyczną poczynając od sprzętu, przez oprogramo-
wanie do samych zasobów ludzkich włącznie.

Dla wielu osób, zwłaszcza tych, które dopiero wchodzą na rynek IT jako nowi kandydaci 
do pracy lub dotychczas pracujący w niewielkich firmach z branży IT, oferta pracy w banku 
może być mało interesująca z uwagi na utarte przeświadczenie o pracy mało rozwijającej 
umiejętności IT, bo to przecież bank – instytucja finansowa, a nie komputerowa! Inną zaś 
kwestią jest to, że wiele osób nie chce podjąć wyzwania pracy w tej instytucji z uwagi na 
przeświadczenie o ciążącej odpowiedzialności finansowej.

Banki, zwłaszcza te z rozbudowaną obsługą klienta przez Internet, są idealnym 
przykładem korporacji bazującej na złożonej architekturze IT, ale nie będącej jednocześnie 
jej podstawową działalnością. Działalność oparta na IT wymaga utrzymania ciągłości pro-
dukcji przy minimalizacji przestojów, które w przypadku banków przynoszą ogromne straty 
nawet przy chwilowej niedostępności serwisów. Jest to szczególnie ważne w bankach de-
talicznych, w których powinna być zachowana dostępność 24/7 czyli praktycznie Service 
Level Agreement (SLA) na poziomie 99,9999%. I to jest kolejny powód posiadania wysokiej 
jakość kadry profesjonalistów z obszaru IT, a tym samym uzasadnienia wdrożenia employer 
branding.

IT w banku jest bardzo specyficznym obszarem. Chociaż dostarcza narzędzi, systemów 
służących do generowania zysku banku, bezpośrednio w nim nie uczestniczy. W polskich 
bankach departamenty IT są bardzo rozbudowane – wynika to bezpośrednio z pewnych 
ograniczeń narzucanych przez istniejące Prawo Bankowe i nadzorowanych przez Komisję 
Nadzoru Finansowego. Te ograniczenia dotyczą ochrony operacji klientów oraz ich danych 
osobowych. W obecnych realiach wielce ryzykownym byłoby korzystanie z outsourcingu 
lub z rozwiązania chmury, gdyż kontrola nad tymi danymi przez bank byłaby znacznie za-
chwiana. Z tego też powodu departament IT jest jednym z najbardziej złożonych obszarów 
banku, w skład którego wchodzi wiele różnych działów, w tym np.:
 - dział systemów otwartych,
 - dział deweloperski,
 - dział systemów transakcyjnych,
 - dział baz danych,
 - dział projektów IT,
 - dział infrastruktury itd.

Sposób podziału jest różny w zależności od banku. Z uwagi na mnogość podmiotów 
w IT szczególną uwagę przywiązuje się do odpowiedniego scalenia ich działań i wypraco-
wania metod sprawnego wdrażania nowych funkcjonalności.

Proces employer branding wymaga włożenia wysiłku przez kilka osób z różnych depar-
tamentów. Dlatego też musi powstać odpowiedni zespół złożony z osób, które mają szeroką 
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wiedzę o swoich departamentach bezpośrednio związanych z informatyką. W zespole po-
winny znaleźć się osoby z:
 - HR – jako kierujący procesem,
 - dyrektor IT,
 - osoby z poszczególnych działów IT (programiści, administratorzy),
 - osoba z departamentu bezpieczeństwa,
 - osoby z obszaru biznesu jako klienci wewnętrzni działu IT.

W proces ten warto również zaangażować firmę zewnętrzną specjalizującą się w tego 
typu przedsięwzięciach. Firma będzie bardziej obiektywnie potrzeć na kreowany wizerunek 
IT aniżeli osoby z organizacji i co istotne, będzie stanowić źródło tak potrzebnej wiedzy 
i doświadczenia. Zaproponuje ona również, jak cały proces powinien wyglądać i jakie dzia-
łania powinny być podejmowane w ramach tego procesu. W celu rozeznania sytuacji pra-
cowników w IT, panującej tam atmosfery i postrzegania realizowanych zadań, obowiązków 
konsultant zewnętrzny powinien przeprowadzić wewnętrzne badanie. Ich uzupełnieniem 
może być np. coroczne badanie zaangażowania pracowników, które pozwoli wychwycić za-
równo silne, jak i słabe strony pracy w departamencie IT. W połączeniu z jego znajomością 
rynku zatrudnienia oraz umiejętnością porównania procesów employer branding w innych 
firmach z tego sektora powinien on wskazać, które elementy tożsamości pracodawcy można 
wykorzystać jako atuty przy budowaniu jego marki. 

Skład zespołu powinni stanowić pracownicy doświadczeni, z kilkuletnią praktyką oraz 
szczegółową znajomością procesów zachodzących w banku w odniesieniu do procesów 
w obszarze IT. Osoby te mając również wiedzę, jakie umiejętności powinni posiadać po-
tencjalni pracownicy i co warto wyeksponować budując wizerunek pracodawcy i tworząc 
oferty pracy.

W zespole employer branding istotną rolę odgrywa osoba z departamentu bezpieczeństwa 
IT, która będzie monitorować udostępniane dane. Z uwagi na fakt prezentowania pewnych 
informacji na zewnątrz organizacji bardzo istotne jest, aby nie złamać przy tym regulacji 
wewnętrznych banku i zasad bezpieczeństwa systemów IT. Chcąc zachęcić bowiem osoby 
do pracy w IT, często trzeba pokazać przykładowe rozwiązania zastosowane w banku, infra-
strukturę oraz oprogramowania. Należy przy tym pamiętać, żeby te informacje nie zostały 
wykorzystane przez osoby niepowołane w celu przeprowadzenia ataku na IT banku. Rolą 
departamentu bezpieczeństwa jest wydanie opinii i zgody na upublicznienie informacji.

Employer branding wymaga cyklicznych spotkań w celu przedyskutowania pojawiają-
cych się propozycji czy też postępów. W skład środowiska pracy zespołu employer branding 
powinien wchodzić system informatyczny dla pracy grupowej zawierający forum on-line, 
zasób plikowy, możliwość pracy wspólnej nad dokumentami (np. Sharepoint). Celem cy-
klicznych spotkań jest omówienie pomysłów, które pojawiają się podczas trwania projektu 
i są publikowane na wspólnym portalu przez współuczestników. 
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Jednym z elementów wykorzystywanych w budowie marki banku jest kształtowanie 
przez niego swojej pozycji jako eksperta. W tym celu można wykorzystać następujące na-
rzędzia:
 - uczestnictwo w konferencjach z zakresu IT i prezentacja swoich doświadczeń opartych 

na rzeczywistości, prowadzenie sponsorowanych sesji kawowych,
 - organizowanie eventów – seminariów i warsztatów z zakresu IT,
 - organizowanie dni otwartych, w czasie których pokazywane są elementy rzeczywistej 

infrastruktury produkcyjnej, organizowanie spotkań z operatorami i administratorami 
systemów,

 - prowadzenie zajęć z określonych obszarów IT na studiach, współtworzenie nowych kie-
runków na studiach obejmujących jedną lub wiele dziedzin,

 - publikowanie w Internecie, czasopismach naukowych oraz czasopismach branżowych 
artykułów eksperckich, czynne uczestnictwo na forach branżowych,

 - prowadzenie różnego rodzaju konkursów o tematyce IT (on-line),
 - prowadzenie forum (np. na stronie internetowej IT banku) jako moderator i zachęcanie 

do podejmowania dyskusji na różne ciekawe tematy z dziedziny IT.

Schemat 3
Obszary działania employer branding

Żródło: jak w schemacie 1.
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Z powyższego widać, że istnieje wiele metod kreowania pozytywnego wizerunku IT 
banku. Wymaga to jednak skoordynowania działań i głębokiego przemyślenia, na jakich 
obszarach IT się skupić i jakie wyeksponować. Można oczywiście kreować wizerunek 
eksperta w wielu obszarach IT, można skupić się tylko na wybranych. Wszystko zależy 
od kompetencji pracowników zaangażowanych w proces employer branding, w którym 
możemy zastosować dwa podejścia w kreowaniu zespołu w odniesieniu do pracowni-
ków IT:
 - jeden specjalista z IT – osoba mająca najszerszą wiedzę (ogólną) o funkcjonowaniu IT, 

jego powiązaniach z biznesem, powiązaniach między komponentami systemu, powiąza-
niach ze światem zewnętrznym (interakcje) oraz funkcjonalności;

 - wielu specjalistów z IT zajmujących się określonymi obszarami IT w banku. Dzięki temu 
podejściu w spotkaniach zespołu employer branding będą brać udział osoby bezpośred-
nio realizujący poszczególne działania.
W obydwu przypadkach musimy znaleźć osoby, które posiadają umiejętności nawiązy-

wania kontaktów z ludźmi, chętnie dzielą się wiedzą, wymieniają poglądami i doświadcze-
niami i posiadają kompetencje dydaktyczne. Jest to o tyle istotne, że to one staną się amba-
sadorami firmy na zewnątrz i dzięki swojemu zaangażowaniu będą miały znaczący wpływ 
na kształtowanie wizerunku IT banku. Budowanie wizerunku organizacji w przypadku IT 
banku może przyciągnąć uwagę specjalistów, gdy employer branding będzie zorientowany 
równolegle na kilka obszarów, przez co uzyskać można efekt synergii, gdyż potencjalni kan-
dydaci zawsze będą postrzegać firmę kompleksowo, przez pryzmat wszystkich jej walorów. 
Obszary te zostały zaprezentowane na schemacie 3.

Podsumowanie

Polskie firmy związane z branżą IT lub w swojej strukturze posiadają rozbudowa-
ny dział IT coraz częściej dostrzegają potrzebę wdrożenia strategii employer bran-
ding. Strategiczne spojrzenie na kreowanie marki pracodawcy jest dużym wyzwaniem. 
Efektywna prezentacja wizerunku pracodawcy IT na zewnątrz organizacji, szczególnie 
wśród doświadczonych specjalistów w obliczu dynamicznego rozwoju tej branży, jest 
szczególnie istotna dla podtrzymania wysokiej jakości usług dla klientów. Coraz większe-
go znaczenia w obszarach employer branding IT nabierają mechanizmy kształtujące wize-
runek firmy. Tendencja ta zapewne będzie rosnąć biorąc pod uwagę rosnącą dysproporcję 
między popytem a podażą zasobów ludzkich w postaci wyspecjalizowanej i doświadczo-
nej kadry. Brak możliwości konkurowania firmy jakością produktu czy też usługi lub ceną 
skłania firmy IT do poszukiwania innych sposobów budowania swojej pozycji i reputa-
cji na rynku. Pozytywne postrzeganie jej przez otoczenie, przywiązanie do niej staje się 
wartością kluczową. Na dobrą reputację wpływa również wtedy pozycja w rankingach 
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pracodawców, pozyskiwanie jak najlepszych pracowników, który z kolei stanowią trzon 
intelektualny organizacji.

W długiej perspektywie czasowej sukces wizerunkowy oparty jest na fundamencie wa-
runków i atmosferze pracy oraz kulturze organizacyjnej. Obecność firm związanych z IT na 
portalach społecznościowych lawinowo propaguje ich wizerunek. Aktywne włączanie się 
w zewnętrzną społeczność IT udziela niejako wskazówek, co jest bardzo pożądane w ich 
firmie i jak powinien wyglądać profil potencjalnego kandydata, a także prowadzić wstępną 
selekcję specjalistów do pracy.
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Employer Branding in the Information Technology (IT) Branch

Summary

The idea of employer branding, already known for a couple of years, has been developing at 
a very dynamic rate. It is a new way to increase in companies the number and quality of specialists 
and a more effective selection thereof. This process is particularly important in companies from the 
IT branch or in firms having in their structures a developed area of IT. There are many institutions 
where the IT staff quality directly affects the quality and accessibility of electronic services provided 
for customers. In his article, the author presented how the process of employer branding looked like 
at a commercial bank with a strong orientation on the services accessible via the Internet. In such an 
organisation, the process of employer branding is of the many-sided nature through the presentation 
of its attributes, starting from the matters related to HR and on details in the IT area ending. In the 
practical dimension, the article presents the organisational aspects of IT at the bank and how impor-
tant role it plays as well as how the exemplary organisational structure looks like. This knowledge 
may be extremely useful in employer branding development and in search for the opportunities to 
build one’s expert position in the IT community outside the organisation. 
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