
Wprowadzenie
W  nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach pracownik spostrzega-

ny jest jako decydujący czynnik sukcesu, względnie jego braku. Identyfikacja 
indywidualnych potrzeb, ich zaspokajanie, działania prozdrowotne, rozwija-
nie potencjału pracowniczego, komunikacja, nowoczesne systemy motywacyj-
ne stały się bardzo istotnymi elementami obszaru związanego z  zarządzaniem 
zasobami ludzkimi. Marketing personalny należy traktować jako jedną z  jego 
składowych. Definiowany jest jako nowoczesna oraz aktywna polityka zarządza-
nia pracownikami. Jego działania skierowane są do wewnątrz oraz na zewnątrz 
przedsiębiorstwa. W pierwszej grupie wymienia się najczęściej m.in.: szkolenia, 
rekrutacje wewnętrzne, mobilność pracowników, kreowanie wizerunku przed-
siębiorstwa jako dobrego pracodawcy oraz komunikację wewnętrzną i systemy 
wpływające na zaangażowanie pracowników, zarówno finansowe, jak i poza-
finansowe. Druga grupa składa się m.in. z komunikacji skierowanej do poten-
cjalnych pracowników, kontrahentów oraz konkurentów. Należy do niej zaliczyć 
również rekrutację zewnętrzną oraz działania wpływające na wizerunek przed-
siębiorstwa w jego otoczeniu biznesowym. Zarządzający, którzy realizują działa-
nia marketingu personalnego, za cel stawiają sobie m.in. pozyskanie oraz utrzy-
manie pracowników, których indywidualny potencjał wpływa na tzw. unikalną 
osobowość firmy. Pracownik znajduje się w centrum marketingu personalnego
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i traktowany jest jako warunek sukcesu przedsiębiorstwa. Implementowane dzia-
łania mają również na celu podniesienie jakości życia poszczególnych pracow-
ników i tym samym mogą być spostrzegane jako tożsame z koncepcjami równo-
wagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym.

Poniższe opracowanie ukazuje sposoby realizacji koncepcji marketingu per-
sonalnego wprowadzone przez wiodące firmy Polkowickiej Podstrefy Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Droga na szczyt. Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.
Szeroki wachlarz świadczeń socjalnych, troska o  zdrowie pracowników 

i rozbudowany system szkoleń to elementy, które wyróżniają Volkswagen Mo-
tor Polska (VWMP) spośród innych firm. Potwierdzeniem tego jest m.in. zaję-
cie przez Volkswagen Motor Polska trzeciego miejsca wśród najbardziej atrak-
cyjnych pracodawców w  Polsce w  V polskiej edycji badania Randstad Award 
2015. Instytut ten raz w roku realizuje sondaż wskazujący najatrakcyjniejszych 
pracodawców na rynku. Jego zwycięzcy wyłaniani są na podstawie opinii poten-
cjalnych pracowników. Volkswagen Motor Polska, zdaniem badanych, to firma 
ceniona przede wszystkim za wysokiej jakości szkolenia. Zakład zajął również 
drugie miejsce w  kategoriach możliwości rozwoju kariery, stabilności sytuacji 
finansowej, interesującej treści pracy oraz silnego kierownictwa. Uroczyste wrę-
czenie nagrody miało miejsce 19 marca 2015 roku, podczas gali w Warszawie.

Na konferencji Zarządu i  Dyrektorów Marki Volkswagen w  Dreźnie  
w  2007 roku zapoczątkowano nową wizję koncernu, która wyrażona została 
w strategii Mach 18, na bazie której opracowano strategię Motor Polska 18. Za-
kłada ona, że Volkswagen stanie się numerem jeden na światowym rynku mo-
toryzacyjnym i utrzyma tę wiodącą pozycję przez kolejne lata. Cel ten koncern 
zamierza osiągnąć poprzez realizację takich zadań i wartości, jak: konsekwent-
ne dążenie do uzyskania miana najlepszego pracodawcy w Polsce, dbałość o naj-
wyższe zadowolenie klienta, zapewnienie wzrostu dzięki elastyczności produktu, 
podwyższenie produktywności dzięki uzyskaniu pozycji lidera, będącego wzo-
rem dla innych zakładów koncernu1.

Dążąc do uzyskania miana najlepszego pracodawcy do 2018 roku, w duchu 
ww. strategii, firma oferuje warunki pracy i płacy będące pod wieloma względa-
mi rozwiązaniami pionierskimi w skali kraju i godnymi naśladowania.

Volkswagen Motor Polska oferuje swoim pracownikom znacznie więcej niż 
przewiduje to Kodeks pracy. Konkurencyjne wynagrodzenie oraz premię kwar-
talną uzależnioną od produktywności i jakości uzupełnia zależna od osobistego

1 Broszura VWMP, 2013.       
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zaangażowania w powierzone zadania tzw. premia indywidualna. Dodatkowym 
składnikiem wynagrodzenia są dodatki za pracę w soboty, za pracę w systemie 
zmianowym (ze względu na uciążliwość), dodatki za pracę w nocy. Na dodatko-
we gratyfikacje można liczyć także w święta Bożego Narodzenia czy w przypad-
ku urlopu. Przykładowe rozwiązania propracownicze to tzw. U-Kasse (specjalny 
fundusz zapomogowo-socjalny) oraz udział załogi w zysku spółki. 

Volkswagen Motor Polska organizuje festyny rodzinne, imprezy, jak 
„Dzień Otwartych Drzwi” i  szkoleniowe spotkania działowe poza fabryką. 
Spotkania takie odbywają się raz w roku, łącząc w sobie elementy szkoleniowe 
i integrujące załogę. Na ślub pracownika firma wypożycza luksusową limuzy-
nę Phaeton z kierowcą2.

O wszelkich nowych inicjatywach i działaniach firmy, a także jej osiągnię-
ciach pracownicy na bieżąco są informowani przez dwutygodnik „Flesz” oraz 
miesięcznik „Cylinder”.

Na szczególną uwagę zasługuje program „Przyszła mama” oraz szeroko 
rozumiana profilaktyka zdrowia i  dbałość o  zdrowie. W  polkowickiej fabryce 
co dziesiąty pracownik to kobieta. Zastosowane przez Volkswagen Motor Pol-
ska rozwiązania pozwalają im cieszyć się macierzyństwem jeszcze przed poro-
dem, poprzez poprawę komfortu pracy kobiet w ciąży. Jednym z udogodnień 
jest możliwość indywidualnego zarządzania czasem pracy. Pracownica może 
kształtować dzienny wymiar pracy w przedziale od 6,5 do 8 godzin. Jeżeli pra-
cuje powyżej 6,5 godziny, zgromadzony czas ma prawo wykorzystać, zostając 
dłużej z dzieckiem po porodzie. I co ważne, pracując sześć i pół godziny dzien-
nie, zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia. Natomiast dla kobiet, które 
już urodziły i wróciły do pracy, przygotowano specjalne miejsce w zakładowym 
ambulatorium. W nim mogą np. ściągnąć pokarm czy po prostu odpocząć. Roz-
wiązania te zostały dostrzeżone przez kapitułę konkursu „Mama w pracy”, zor-
ganizowanego przez „Rzeczpospolitą” i Fundację Świętego Mikołaja. Volkswa-
gen Motor Polska został wyróżniony w tym konkursie w 2012 roku3.

Pracodawca, jakim jest VWMP bardzo mocno promuje wśród swoich pra-
cowników zdrowie i zdrowy styl życia. Troska o pracownika jest tu pojmowa-
na kompleksowo. Dba się nie tylko o  zdrowie, ale i  ogólną kondycję fizyczną 
i psychiczną. Standardowa oferta to zakładowe ambulatorium, gdzie pracownicy

2  http://www.vwmp.com.pl/Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87/Odpowiedzialno%C5%9B%C4%87-
spo%C5%82eczna/Z-my%C5%9Bl%C4%85-o-pracownikach.html. Stan z dnia 12.06.2016. 

3  http : / /w w w.v wmp.com.pl/Odpowiedzia lno%C5%9B%C4%87/Odpowiedzia lno-
%C5%9B%C4%87-spo%C5%82eczna/Z-my%C5%9Bl%C4%85-o-pracownikach/Program-Przy-
sz%C5%82a-Mama.html. Stan z dnia 12.06.2016. 
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mogą korzystać z porad lekarzy internistów oraz specjalistów (laryngologa, der-
matologa, ortopedy, pulmonologa, dietetyczki, lekarza medycyny pracy czy psy-
chologa). Zakładowe ambulatorium pomaga zatroszczyć się o sylwetkę, kręgo-
słup i stawy, serce, kondycję żył, płuca – dołączając do światowego dnia zdrowia 
bez papierosa w VWMP, odporność organizmu – korzystając z finansowanych 
przez pracodawcę szczepień przeciw grypie, a także przeciw żółtaczce pokarmo-
wej typu A lub wszczepiennej typu B, profilaktykę chorób kobiecych – wykonu-
jąc opłacane przez pracodawcę i organizowane na terenie zakładu badania USG 
piersi i cytologię, oraz zdrowie psychiczne – w ramach programu przeciwdziała-
nia stresowi i wypaleniu zawodowemu4.

Dodatkowo można skorzystać z pakietu medycznego LUX MED, gwarantu-
jącego dostęp do szerokiej palety usług medycznych, jakimi są np. wizyty leka-
rzy specjalistów oraz możliwość specjalistycznych badań, np. rezonans magne-
tyczny czy tomografia.

Zdrowy tryb życia i utrzymanie dobrej kondycji wspiera także zakładowa 
kantyna. Zarząd firmy wychodzi z założenia, że jako odpowiedzialny pracodaw-
ca musi dbać o dobre żywienie swoich pracowników. Posiłki spożywane w za-
kładowej kantynie są przez zakład dofinansowywane. Za niewielką odpłatnością 
można zatem zdrowo i smacznie zjeść. Ciekawym rozwiązaniem, jakie firma za-
mierza wprowadzić, jest większa kwota dofinansowania do posiłku tzw. zdro-
wego, a mniejsza, jeżeli danie jest ciężkostrawne, czy też o wysokiej zawartości 
tłuszczu. Kantyna jest miejscem, gdzie pracownika może spotkać niespodzianka 
w postaci zorganizowanych dni „life cooking”, czy też dni konkretnej potrawy, 
np. „dzień pieroga” czy „dzień naleśnika”.

W 2012 roku zainicjowano program sportowo-rekreacyjny w 60% finanso-
wany przez U-Kasse. Wykupując karnet MultiSport, pracownik uzyskuje dostęp 
do usług sportowych, takich jak basen, sauna, siłownia fitness itp.

Od 2 marca 2015 roku, kiedy to prezes zarządu Rainer Schoske dokonał 
uroczystego otwarcia położonego na terenie fabryki Centrum Rehabilitacji, pra-
cownicy Volkswagen Motor Polska Polkowice mają możliwość korzystania z jego 
usług. Centrum Rehabilitacji zajmuje powierzchnię 320 m kw. i oferuje szeroką 
paletę zabiegów służących profilaktyce i  leczeniu schorzeń układu ruchu. Bu-
dowę Centrum Rehabilitacji, którą objęła patronatem dyrektor personalna Jo-
anna Kaniewska, rozpoczęto w  2013 roku i  w  ciągu roku ukończono. Pomysł 
na stworzenie tego typu obiektu wewnątrz zakładu zrodził się podczas jedne-
go z warsztatów strategicznych całej kadry zarządzającej. Firma bowiem od lat

4 www.vwmp.pl. Stan z dnia 12.06.2016. 
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analizuje przyczyny nieobecności chorobowych swoich pracowników. Coraz 
częściej wśród załogi pojawiają się problemy związane z kręgosłupem czy apa-
ratem ruchu, stąd pomysł powstania Centrum. Idei tej towarzyszyła także myśl, 
aby umocnić firmę Volkswagen Motor Polska w dążeniu do zaszczytnego mia-
na najlepszego pracodawcy w Polsce. Wraz z otwarciem Centrum Rehabilitacji 
uczyniono ważny krok na tej drodze. Zakres oferowanych zabiegów jest różno-
rodny i sięga od laseroterapii poprzez ultradźwięki, po masaże i terapie manual-
ne. Obecnie do dyspozycji pracowników pozostaje trzech fizjoterapeutów oraz 
lekarz. Przed otwarciem Centrum Rehabilitacji fizjoterapeuci dokonali przeglą-
du wszystkich stanowisk pracy pod kątem ergonomii. W kolejnym kroku wszy-
scy zainteresowani pracownicy otrzymają indywidualne konsultacje i  w  razie 
potrzeby zostanie im udzielona pomoc terapeutyczna. „Przyświecał nam cel, 
aby nasi pracownicy mogli odpowiednio wcześnie zadbać o zdrowie pod czuj-
nym okiem lekarzy i specjalistów, i aby to wszystko odbywało się na terenie fa-
bryki”, podkreśla prezes zarządu Rainer Schoske5.

Na terenie zakładu organizowane są także badania tzw. check-up. Wówczas 
pracownicy mogą dokonać przeglądu swojego zdrowia pod względem stanu ser-
ca i układu krwionośnego (zmiany miażdżycowe) lub wykonać badanie cytolo-
giczne czy PSA. A wszystko to finansowane jest przez pracodawcę. 

Strategia w  drodze po miano najlepszego pracodawcy VWMP to także 
stwarzanie pracownikom szerokich możliwości rozwoju.

Proces rozwoju pracownika i włączania go w specyficzną kulturę koncer-
nu i zakładu rozpoczyna się już w momencie zatrudnienia. Na nowych człon-
ków załogi VWMP czeka całodniowy pakiet szkoleń. Pozwalają one zapoznać 
się z podstawowymi informacjami o firmie, produkcie, polityce środowiskowej, 
polityce jakościowej, strategii, kulturze i wartościach organizacji.

W  ramach rozwoju zawodowego firma zapewnia pracownikom szeroki 
wachlarz szkoleń fachowych. Obok szkoleń zewnętrznych, realizowanych we 
współpracy z  wiodącymi na rynku firmami szkoleniowymi oraz producenta-
mi sprzętu i oprogramowania stosowanego w VWMP, firma rozwinęła szeroką 
ofertę szkoleń wewnętrznych, prowadzonych przez specjalistów z określonych 
dziedzin i profesjonalnie przygotowanych trenerów wewnętrznych.

Pracownicy uczestniczą też w dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
szkoleniach rozwijających kompetencje społeczne, umiejętności zarządzania 
sobą, wspierające efektywność oraz rozwój osobisty. Podczas licznych szkoleń 
rozwijane są także umiejętności menedżerskie i tzw. kompetencje miękkie. 

5  http://www.vwmp.com.pl/Szukaj?SearchForm%5Bquery1%5D=centrum+rehailitacyjne. Stan  
z dnia 12.06.2016. 
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Na terenie zakładu odbywają się indywidualne i  grupowe lekcje języków 
obcych. W zależności od wymagań stanowiska pracy i ścieżki rozwoju pracow-
nika, istnieje możliwość podjęcia nauki języka niemieckiego, angielskiego czy 
hiszpańskiego, a także w przypadku obcokrajowców – języka polskiego.

Jedną z ważnych inicjatyw związanych z rozwojem kompetencji jest Aka-
demia Komponentów. W ramach Akademii określono profile kompetencji nie-
zbędne do efektywnego wykonywania zadań na danym stanowisku. Następnie 
dla opisanych kompetencji definiowane są działania rozwojowe. Kolejnym eta-
pem jest rozmowa z  pracownikiem i  wybór działań rozwojowych. W  ramach 
Akademii kładzie się szczególny nacisk na wszelkie formy uczenia się i transferu 
wiedzy – zarówno wewnątrz organizacji, jak i na poziomie międzynarodowym 
pomiędzy zakładami koncernu. Zwiększa to możliwość wzajemnego uczenia się 
zakładów od siebie, a także mobilność pracowników.

Od 2014 roku w fabryce doskonale funkcjonuje Centrum Kompetencji Au-
tonomiczne Utrzymanie Ruchu. W  centrum do dyspozycji pracowników jest 
ponad 20 stacji roboczych, na których poznają oni zagadnienia z obszarów au-
tomatyki i mechaniki. W Centrum Kompetencji pracuje 24 ekspertów, w tym  
10 trenerów.

W  związku z  intensywnym rozwojem kompetencji, szczególnego znacze-
nia nabierają eksperci. Eksperci podejmują się prowadzenia szkoleń, treningów, 
warsztatów, instruktaży i  innych form przekazywania wiedzy w  celu wzrostu 
kompetencji całej organizacji. Aby umożliwić wymianę doświadczeń i wiedzy, 
organizowane są tygodnie eksperckie, czyli międzynarodowe spotkania, które 
skupiają ekspertów w określonej dziedzinie. 

Do kadry kierowniczej skierowany jest program „Talent”. Aktualnie uczest-
niczą w nim 24 osoby. W programie mogą wziąć udział pracownicy, którzy speł-
nią wymagania formalne oraz wykażą się potencjałem do pełnienia funkcji kie-
rowniczych w  trakcie egzaminu w  postaci Assessment Centre. Kompetencje 
uczestników programu weryfikowane są w trakcie egzaminów przygotowanych 
na wzór koncernowy, po wcześniejszym udziale w szkoleniach czy dodatkowych 
projektach rozwijających.

Nastawienie firmy wobec podnoszenia kompetencji pracowniczych do-
skonale oddają słowa prezesa zarządu Rainera Schoske: „Inwestycja w wiedzę 
przynosi największe korzyści”. Warto wspomnieć tutaj, że pracownicy spędzają 
na szkoleniach blisko 50 000 godzin rocznie. Zatem każda osoba zatrudniona 
w VWMP średnio spędza na szkoleniach pięć dni rocznie, co przy 1300 zatrud-
nionych osobach wygląda naprawdę imponująco.

Volkswagen Motor Polska zasługuje na uwagę również ze względu na wzor-
cową współpracę z działającą na terenie fabryki Organizacją Zakładową NSZZ
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„Solidarność”. Jest ona współodpowiedzialna za odpowiednie kształtowanie wa-
runków pracy i  płacy. Współpraca ze związkami zawodowymi oparta jest na 
Karcie Współdecydowania. Związki zawodowe w dokładnie zdefiniowanych ob-
szarach mają prawo do informacji, konsultacji i współdecydowania. Do organi-
zacji należy ok. 95% załogi. Bardzo aktywna jest też Społeczna Inspekcja Pracy. 
Za wyjątkowy dialog między pracodawcą a pracownikami w VW Motor Polska 
polkowicka fabryka została uhonorowana w  2010 roku przez NSZZ „Solidar-
ność” zaszczytnym wyróżnieniem „Pracodawca przyjazny pracownikom” (wy-
różnienie jest objęte patronatem Prezydenta RP).

VWMP Sp. z o.o. wychodzi naprzeciw także młodym ludziom, stawiającym 
swoje pierwsze kroki na rynku pracy. Przykładem tego jest wieloletnia współ-
praca ze szkołami i uczelniami. Na terenie zakładu uczniowie szkół ponadgim-
nazjalnych i studenci wyższych uczelni mogą odbyć praktyki zawodowe (płatne 
oraz bezpłatne) i staże. Program stażowy stworzony został z myślą o absolwen-
tach studiów magisterskich bez doświadczenia zawodowego lub o doświadcze-
niu nie większym niż 6 miesięcy. Firma wspiera także studentów piszących prace 
inżynierskie, licencjackie, magisterskie, a także doktorskie.

Od 2007 roku Polkowicki Volkswagen współpracuje z Zespołem Szkół 
w  Chocianowie w  zakresie kształcenia w  zawodzie monter-mechatronik. 
To dzięki inicjatywie VWMP został on wpisany na listę zawodów w Polsce. 
Wielu młodocianych pracowników po ukończeniu szkoły i pomyślnie zda-
nych egzaminach końcowych otrzymuje umowę o pracę. Najlepsi absolwen-
ci mają szansę na otrzymanie prestiżowej międzynarodowej nagrody Best 
Apprentice Award lub udział w  programie „Wanderjahre” („Wędrowiec”), 
który stwarza możliwość pracy przez rok w dowolnie wybranym zakładzie 
w Niemczech. 

W roku 2013, po podpisaniu listów intencyjnych, firma Polkowicka pod-
jęła współpracę z  uczelniami wyższymi, tj. Politechniką Wrocławską i  Uni-
wersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Akademią Górniczo-Hutniczą 
w  Krakowie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w  Legnicy. Dzięki 
współpracy z Uczelnią w Legnicy powstał nowy kierunek studiów – inżynieria 
testowa. Natomiast na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu otwarto 
studia podyplomowe – manager w branży automotive. Zajęcia prowadzone są 
tam także przez przedstawicieli kadry kierowniczej VWMP. Efektem porozu-
mienia z uczelniami wyższymi jest możliwość odbycia przez studentów dwu-
semestralnych praktyk, których celem jest napisanie pracy magisterskiej. Po-
wstają prace na temat zagadnień badawczych z różnych obszarów działalności 
przedsiębiorstwa. Studenta wspiera opiekun merytoryczny i  przysługuje mu 
stypendium.
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Współpraca ze szkołami i  uczelniami to obopólne korzyści. Uczniowie 
i studenci mają możliwość zdobycia doświadczenia, a firma – pozyskania do-
brej kadry.

Firmę Volkswagen Motor Polska można określić jako pracodawcę, który 
nie tylko zapewnia pracownikom godziwe warunki pracy, ale także poprzez wie-
le inicjatyw integruje ze sobą załogę. Dowodzi tego choćby bardzo niska fluktu-
acja pracowników. 

Sposób postępowania koncernu wobec załogi zorientowany jest na oczeki-
wania pracowników, zarówno tych zatrudnionych, jak i potencjalnych. Pracow-
nicy traktowani i postrzegani są jak klient wewnętrzny, którego potrzeby i inte-
resy są brane pod uwagę przez kierownictwo firmy. Każdy pracownik posiada 
umiejętność posługiwania się technicznymi środkami pracy, a dzięki doskonałej 
komunikacji i jasno sprecyzowanym celom i wizji przedsiębiorstwa oraz odpo-
wiedniemu otoczeniu wie, czego się od niego oczekuje.

Dobre wynagrodzenie to nie wszystko. Pracownicy oczekują od pracodaw-
ców także bezpieczeństwa zatrudnienia i przyjaznej atmosfery pracy. To wszyst-
ko charakteryzuje właśnie Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o., który postrzega-
ny jest jako atrakcyjny, solidny, uczciwy i odpowiedzialny pracodawca zarówno 
na zewnętrznym, jak i wewnętrznym rynku pracy.

Ludzie, nie buty. CCC SA
Polkowicka Podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to także 

CCC SA, który swoją działalność na strefie rozpoczął w  2000 roku. CCC SA 
to lider sprzedaży przemysłu obuwniczego, a także największy producent obu-
wia w Polsce. Grupa CCC koncentruje swoje wysiłki zarówno na ciągłym roz-
woju sieci detalicznej poprzez tworzenie nowych punktów sprzedaży, jak i na 
powiększaniu i  modernizacji swoich salonów w  Polsce. To także intensywny 
rozwój firmy poza granicami kraju6. Przedstawiona w  lutym 2015 roku nowa 
strategia rozwoju przewiduje nakłady inwestycyjne na rozwój sieci detalicznej 
w  wysokości 150 mln zł. W  2015 roku grupa zamierza skoncentrować się na 
intensywnej ekspansji na rynkach Europy Środkowej, głównie w  Polsce, Cze-
chach, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Słowenii oraz w Chorwacji7. Do 
końca 2017 roku chce dysponować 1166 placówkami o  łącznej powierzchni 
560,5 tys. m kw. Kontynuowana ma być ekspansja w Austrii oraz w Niemczech.

6 http://firma.ccc.eu/pl/10,profil-dzialalnosci.html.
7  http://www.bankier.pl/wiadomosc/CCC-chce-wydac-w-15-okolo-150-mln-zl-na-rozwoj-sieci-

opis-3294171.html.  Stan z dnia 12.06.2016. 
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Założeniem firmy, jeżeli chodzi o rynek zachodni, są 166 sklepy o średniej po-
wierzchni 530 m kw. w Austrii i 680 m kw. w Niemczech do końca 2017 roku8.

Silna pozycja na rynku oraz jasno określona strategia firmy czyni CCC 
solidnym i stabilnym pracodawcą. Firma prowadzi nowoczesną i aktywną po-
litykę zarządzania ludźmi, tworząc korzystne warunki pracy dla ponad 6000 
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Grupa CCC realizuje w ra-
mach koncepcji marketingu personalnego działania skupione na obecnych 
pracownikach poprzez systemy motywacyjne, szkoleniowe, wewnętrznej 
komunikacji, rekrutacji i selekcji na inne stanowiska pracy. Jasno określona 
ścieżka kariery stwarza pracownikom możliwość awansu wewnętrznego za-
równo poziomego, jak i pionowego. Według danych CCC SA ponad 90% ka-
dry menadżerskiej awansowało z niższych szczebli organizacyjnych. Oprócz 
tego grupa CCC organizuje staże i praktyki dla studentów, a 86% stażystów 
znajduje zatrudnienie i rozpoczyna karierę zawodową właśnie w tych struk-
turach. Firma stawia na rozwój swoich pracowników, prowadząc Akademię 
Menadżera, organizując szkolenia, dofinansowując studia wyższe, a także or-
ganizując kurs języka angielskiego na terenie firmy. W ramach działań public 
relations firma realizuje strategię kreowania i  utrwalania wizerunku firmy 
jako przyjaznego pracodawcy.

Marketing personalny CCC to nie tylko ścieżka kariery. To również benefi-
ty w postaci kart zniżkowych na produkty CCC czy karnety sportowe. To także 
paczki świąteczne dla dzieci pracowników firmy9.

Najnowszy, skierowany na zewnątrz przedsiębiorstwa, projekt grupy 
CCC w  zakresie realizacji założeń marketingu personalnego to opracowa-
ny przy ścisłej współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu 
prestiżowy kierunek studiów podyplomowych: zarządzanie ekspansją za-
graniczną i rozwojem10. 

W czasach, kiedy ukończenie studiów magisterskich nie daje gwarancji za-
trudnienia, studia podyplomowe stanowią możliwość podniesienia kwalifikacji 
dla młodych ludzi. Dane Głównego Urzędu Statystycznego mówią o 11 459 słu-
chaczach studiów podyplomowych w  roku 2013/14 tylko na terenie Dolnego 
Śląska11. Grupa CCC wychodzi naprzeciw temu wyzwaniu z innowacyjnym pro-
jektem „Studiujesz Pracujesz”, który łączy biznes z nauką. 

18  „Puls Biznesu”, 8–10.05.2015, s. 10.
19 http://firma.ccc.eu/pl/29,ccc-jako-pracodawca.html. Stan z dnia 12.06.2016. 
10  http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,540,zarzadzanie_ekspansja_zagraniczna_i_rozwo-

jem.html.  Stan z dnia 12.06.2016. 
11  http://wroclaw.stat.gov.pl/gfx/wroclaw/userfiles/_public/publikacje/roczniki_2015/rocznik_

woj/dzialy_pdf/dzial_10_w_14.pdf.  Stan z dnia 12.06.2016. 
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Program studiów zakłada poznanie istoty funkcjonowania sieci handlowej, 
zagraniczne praktyki, a także analizy case study, oparte nie tylko na doświadcze-
niach firmy CCC, ale także na przykładach międzynarodowych sieci detalicznych. 
Materiał zawarty został w siedmiu modułach: I. Prawne aspekty funkcjonowania 
grupy kapitałowej i sprzedaży; II. Międzynarodowa strategia organizacji; III. Zarzą-
dzanie sprzedażą i produktem na rynku europejskim; IV. Analiza danych w sprze-
daży; V. Team management – zespoły w ekspansji zagranicznej; VI. Kształtowanie 
umiejętności lidera i menedżera oraz VII. Dynamiczne zarządzanie projektami12.

Formuła studiów ma umożliwić praktyczne przygotowanie do pracy w mię-
dzynarodowej grupie kapitałowej oraz zdobycie aktualnej wiedzy i praktycznych 
umiejętności menedżerskich potrzebnych do zarządzania ekspansją zagraniczną 
i  rozwojem sieci detalicznych13. Kierownik studium i  opiekun merytoryczny ze 
strony Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, będący kie-
rownikiem Katedry Strategii i Zarządzania, zapewnia o innowacyjnej formule stu-
diów, która skierowana jest do grupy potencjalnych słuchaczy studium. Nowator-
ski układ zajęć, a także aktywności dodatkowe, takie jak: studia przypadków, testy 
samooceny, staże i certyfikaty to nowość na polskim rynku kadr pracowniczych14.

Piotr Nowjalis, wiceprezes zarządu CCC, a także opiekun studium ze stro-
ny CCC mówi, że w branży obuwniczej najważniejsi są ludzie, a nie buty. Szyb-
kie tempo rozwoju z jednej strony stawia przed firmą ogromne wyzwanie, jeżeli 
chodzi o potencjał ludzki, a z drugiej – oferuje szeroki wachlarz możliwości dla 
młodych i ambitnych ludzi. Kierunek studiów odpowiada nie tylko na wyzwa-
nia rynku pracy, ale i na potrzeby firmy15. Dobrze wykształcona kadra znajdzie 
zatrudnienie m.in. w  ekspansji zagranicznej, marketingu, Visual Merchandi-
sing, planowaniu kolekcji, sprzedaży, Human Resources, audycie wewnętrznym, 
finansach i  controllingu zarówno w  Polsce, jak i  za granicą. Spółka CCC jest 
w stanie zaproponować pracę co najmniej dla 50% absolwentów16. 

Projekt ten to nie tylko perspektywiczne korzyści dla CCC, to także reali-
zacja strategii CSR, czyli zaangażowania społeczno-lokalnego. Jak mówi wice-
prezes Piotr Nowjalis, Dolny Śląsk jest centrum wiedzy CCC i to stąd wychodzą 
ludzie, którzy zarządzają firmą. To z nimi Grupa CCC konsekwentnie realizuje 
swoją wizję i własne pomysły17.

12 „CCC Express. Magazyn dla pracowników CCC”, nr 1 (9), 2015, s. 6.
13  http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/114,540,zarzadzanie_ekspansja_zagraniczna_i_rozwo-

jem.html. Stan z dnia 12.06.2016. 
14 „CCC Express, Magazyn dla pracowników CCC”, nr 1 (9), 2015, s. 7.
15 Dobrze wyjść na butach, „Gazeta Wrocławska”, 13.04.2015, s. 17.
16 Wejdą pewnym krokiem na ścieżkę kariery, „Gazeta Wrocławska”, 17.11.2014, s. 22.
17 Dobrze wyjść na butach, „Gazeta Wrocławska”, 13.04.2015, s. 17.
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Pierwszy semestr rozpoczął się w  lutym 2015 roku. Zainteresowanie kie-
runkiem było bardzo duże – odnotowano 3 zgłoszenia na jedno miejsce. Profe-
sor dr hab. Jerzy Niemczyk wyraził nadzieję, że już za rok będzie można mówić 
o ogromnym sukcesie osiągniętym przez grupę pierwszych słuchaczy studium18.

Analizując działalność firmy CCC, nie sposób pominąć jej zaangażowania 
i aktywnej promocji zawodowych grup sportowych. Firma przez wiele lat ak-
tywnie wspierała drużynę ekstraklasy koszykówki kobiet CCC Polkowice, za-
wodową grupę kolarską CCC Polsat Polkowice oraz grupę żeńską MTB CCC 
Polkowice z mistrzynią świata Mają Włoszczowską19.

Zawodowa grupa kolarska CCC to ekipa utworzona w 2000 roku. W cią-
gu 15 lat przeszła długą drogę. W jej szeregach ścigało się wielu wybitnych pol-
skich kolarzy, takich jak Zamana, Piątek, Romanik, Przydział, Brożyna oraz 
Baranowski. To także znani kolarze zagraniczni m.in. Puttini, Sosenka, Tetie-
ruk, Uschakov czy Tonkov, którzy wielokrotnie odnosili sukcesy nie tylko na 
kolarskich trasach w Polsce.

W 2012 roku drużyna została zarejestrowana w trzeciej dywizji profesjo-
nalnych zespołów kolarskich UCI Continental Teams. Rok później awansowa-
ła do drugiej w hierarchii dywizji profesjonalnych zespołów kolarskich – UCI 
Professional Continental Teams. Kolejne lata to udział w coraz bardziej pre-
stiżowych wyścigach i coraz większe sukcesy indywidualnych i grupowych za-
wodników CCC Sprandi Polkowice. W 2015 roku ekipa po raz drugi w historii 
klubu została zaproszona do udziału w drugim z największych kolarskich wy-
ścigów świata Giro d’Italia20.

Ambasador przyszłości. SITECH Sp. z o.o. 
SITECH Sp. z o.o. jest renomowaną spółką należącą do koncernu Volkswa-

gen. Specjalizuje się w produkcji metalowych stelaży siedzisk samochodowych 
do wybranych modeli samochodów takich marek, jak: Volkswagen, Audi, Skoda 
oraz Seat21. Przedsiębiorstwo wypracowało bardzo bogatą strukturę wewnętrz-
nego marketingu personalnego. Na uwagę zasługuje m.in. system motywacji, na 
który składa się zarówno element materialny, jak i niematerialny. 

W przedsiębiorstwie funkcjonuje tzw. indeks zaangażowania. Mierzy on efek-
tywność pracy zespołu. Jego zadaniem jest określenie, w jakim stopniu poszcze-
gólny zespół pracowników poradził sobie z  wykonaniem zamierzonych celów. 

18 „CCC Express. Magazyn dla pracowników CCC”, nr 1 (9), 2015, s. 7.
19 http://firma.ccc.eu/pl/19,sport.html. Stan z dnia 12.06.2016. 
20 http://cccsport.eu/. Stan z dnia 12.06.2016. 
21 http://www.sitech.com.pl/O-firmie.html, stan z dnia 20.04.2015.
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Przed każdym nowym rokiem weryfikuje się cele, biorąc pod uwagę ich 
realizację (czy osiągnęły realny poziom wyznaczonych parametrów). Taką we-
ryfikacją zajmuje się komisja ds. pracy zespołowej, w  skład której wchodzą 
przedstawiciele zarówno pracodawcy, jak i  partnerów społecznych. Na pod-
stawie indeksu zaangażowania wypłacana jest premia zespołowa. Maksymal-
na jej wysokość to 120% kwoty bazowej, zaś minimalna to 80%22. Istnieją trzy 
rodzaje premii: premia za wyniki (premiowanie oparte na indywidualnej oce-
nie każdego pracownika), premia zespołowa (za osiągnięcie celów zespołu) 
i  premia roczna (przyznanie bonusu rocznego uzależnionego od wyników 
przedsiębiorstwa). Okres rozliczeniowy jest różny w  zależności od obszaru. 
Dla obszarów administracyjnych stanowi trzy kwartały, zaś dla obszarów pro-
dukcyjnych wynosi cztery. Oznacza to, że kwota bazowa jest odpowiednio roz-
dzielona na trzy bądź cztery kwartały. 

Sposób obliczania premii zespołowej jest inny dla obszarów administracyj-
nych, produkcyjnych oraz okołoprodukcyjnych. I tak np. premię zespołową dla 
obszarów administracyjnych oblicza się, tworząc tzw. kaskadę celów. Odbywa się 
to w formie warsztatu, w którym biorą udział członkowie zespołu wraz ze swoim 
kierownikiem. Każdy zespół ze swym przełożonym do 31 marca każdego roku 
ma obowiązek zdefiniowania działań mających na celu wspieranie zadań działu. 
Wszystkie te działania przełożony rozdziela na trzy kwartały w taki sposób, by 
każdy z pracowników otrzymał pewien zakres odpowiedzialności. Po zakończe-
niu kwartału następuje ocena poziomów realizacji zadań. W przypadku zaist-
nienia determinanty23 w danym miesiącu, premia dla zespołu, w którym została 
ona określona, nie zostaje wypłacona. W przypadku obszarów produkcyjnych 
i  okołoprodukcyjnych procedura jest nieco bardziej złożona. Początek stano-
wi również ustalenie celów dla poszczególnych zespołów i po upływie kwarta-
łu porównuje się go z rocznym celem, ale dopiero później następuje przypisa-
nie stopnia realizacji celu dla poszczególnego miernika i pomnożenie go przez 
wagę wskaźnika i na końcu ocena działania determinantu24. Ostatnim etapem 
jest oczywiście wypłata premii25.

22 Kwotę bazową na początku każdego roku ustala zarząd – w 2015 roku jest to 1800 zł. 
23  Determinanta w obszarze administracyjnym działa w sposób zero-jedynkowy. Jej wystąpienie 

skutkuje brakiem premii za dany miesiąc np. w przypadku: przekroczenia poziomu planowanej 
produkcji (nadprodukcja), negatywnego oddzielenia kosztów fabryki od budżetu.

24  W przypadku obszaru okołoprodukcyjnego determinanta o działaniu zero-jedynkowym wystę-
puje w przypadku wystąpienia np. pracy na wstrzymanym stanowisku. W innych przypadkach 
zgłoszeń jakościowych: za pierwszym razem premia jest zmniejszona o 1/3, kolejno o 2/3, zaś 
trzecie zgłoszenie skutkuje brakiem premii w danym miesiącu. 

25  Indeks zaangażowania w ramach Pracy Zespołowej w SITECH Sp. z o.o. – broszura informacyjna.
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W przypadku premii indywidualnej pod uwagę brany jest wynik oceny pra-
cowniczej. Ocena pracownicza przeprowadzana jest przez bezpośredniego prze-
łożonego ocenianej osoby. Oceniane są osiągnięcia fachowe, kierowanie i współ-
praca, a także przedsiębiorcze myślenie i działanie. Poprzez osiągnięcia fachowe 
rozumiane są: jakość pracy, wiedza fachowa, zorientowanie na proces, postę-
powanie w sytuacjach problemowych, rozwój i przekazywanie wiedzy. Z zakre-
su kierowania i współpracy pod uwagę brane są: umiejętność współpracy, ko-
munikowania się, a  w  przypadku osób pełniących funkcje kierownicze także 
kierowanie pracownikami. Zorientowanie na klienta, postępowanie skuteczne 
pod względem ekonomicznym oraz zaangażowania, inicjatywa własna i odpo-
wiedzialność to kryteria z zakresu przedsiębiorczego myślenia i działania. Ter-
min takiej rozmowy jest ustalany z każdym pracownikiem indywidualnie, tak 
by mógł on się do niej przygotować i uniknąć zbędnego stresu. Koncern Volks-
wagen zabrania, by przełożony zachowywał się podczas rozmowy nieodpowied-
nio, tj. nie dopuszczał pracownika do głosu, narzucał mu własne zdanie, kłócił 
się z pracownikiem, obarczał pracownika za sprawy, na które nie mógł on mieć 
wpływu, porównywał do innych osób w firmie czy oceniał go jako człowieka, 
nie zaś z perspektywy jego pracy i zachowania26.

Kolejnym elementem motywującym pracowników jest możliwość dofinan-
sowania rozwoju przez pracodawcę. Każdy pracownik SITECH Sp. z o.o. ma pra-
wo ubiegania się o dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji, takich jak 
kursy i seminaria, o ile ich zakres jest zgodny z jego stanowiskiem pracy. Dofi-
nansowanie może uzyskać tylko pracownik, który otrzymał wysoki wynik pod-
czas oceny pracowniczej. Wysokość dofinansowania zależy od różnych czynni-
ków i wynosi od 25 do 100%. 

W ramach korzyści pozafinansowych przedsiębiorstwo oferuje pracowni-
kom dostęp do prywatnej opieki medycznej, grupowego ubezpieczenia pracow-
niczego, pracowniczych programów emerytalnych (PPE), funduszu społecznego 
oraz kasy zapomogowo-pożyczkowej. Na terenie zakładu znajduje się ambula-
torium, w którym zapewnia się pracownikom bezpłatną opiekę ambulatoryjną, 
wizyty lekarskie oraz dostęp do szczepień i badań. Ambulatorium funkcjonuje 
przez cały rok kalendarzowy, uwzględniając przy tym okresy przestoju produk-
cyjnego. Gabinet jest czynny na wszystkich trzech zmianach, od poniedziałku 
do piątku, a także w soboty od 6.00 do 14.00. W ramach pracy ambulatorium re-
alizowane były m.in. takie akcje, jak: profilaktyka raka piersi – prelekcja i bada-
nie, profilaktyka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu C i typu B (żółty

26  Prowadzenie rozmów oceniających z  pracownikami taryfowymi według standardów koncernu 
Volkswagen – broszura informacyjna.
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tydzień), badanie słuchu, szczepienia ochronne przeciw grypie, wspólne wyzwa-
nie na odchudzanie, rzucenie palenia i inne. W kantynie pracowniczej serwowa-
ne są posiłki dofinansowane przez pracodawcę. Jako pracownicy koncernu VW, 
osoby zatrudnione w koncernie mają również możliwość skorzystania z atrak-
cyjnych rabatów na zakup samochodów marki VW oraz Skoda (od 14 do 20%). 
W ramach oferty rekreacyjno-sportowej dostępne są w atrakcyjnych cenach bi-
lety do kina, karnety wstępu na siłownię, basen czy saunę. 

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest komunikacja wewnętrzna. Do jej celów 
należą: edukacja, informacja, integracja, motywacja i  rozrywka. Edukacja reali-
zowana jest poprzez publikowanie treści zawierających informacje na temat pro-
cesów zachodzących w przedsiębiorstwie, a także utworzenie platformy służącej 
wymianie doświadczeń. Edukacja połączona jest z informowaniem pracowników 
firmy o wydarzeniach istotnych dla całego przedsiębiorstwa i o sprawach dotyczą-
cych bezpośrednio pracowników. W SITECH Sp. z o.o. prężnie działa prasa we-
wnętrzna, która jest redagowana przez pracowników firmy, co daje im sposobność 
zaprezentowania swojego wizerunku. Jest to znakomity przykład PR-u dobrych 
postaw, tzw. human branding. Łączy się to z kolei z motywacją, bowiem w ten spo-
sób promowane są sukcesy poszczególnych działów czy konkretnych pracowni-
ków, co daje obraz osiągniętego sukcesu, służąc innym przykładem, że sukcesy są 
nagradzane. Ostatnim z celów komunikacji wewnętrznej jest rozrywka. Publikuje 
się zatem krzyżówki, konkursy z nagrodami. 

Powyższe cele realizowane są za pomocą kilku form komunikacji. Pierw-
sza z  nich to dwutygodnik „Z  Punktu Siedzenia”, ukazujący się w  nakładzie  
200 egzemplarzy w formie papierowej, a także w formie elektronicznej, informu-
jący o bieżących wydarzeniach mających miejsce w przedsiębiorstwie. Drugim 
narzędziem jest kwartalnik „Stelaż”, wydawany w  wersji papierowej w  liczbie 
500 egzemplarzy, którego celem jest przedstawienie działań wynikających z po-
lityki firmy w sposób jasny i zrozumiały dla grona pracowniczego. Poza dwoma 
ww. czasopismami funkcjonują również magazyny z serii „Groupnews”, wydania 
regularne i specjalne, ukazujące się raz w roku. „Groupnews” podają informa-
cje rynkowe dotyczące nowości technologicznych. Wydania specjalne to relacje 
z dużych wydarzeń ważnych dla całego koncernu grupy Volkswagen, np. konfe-
rencja dyrektorów marki Volkswagen czy targi motoryzacyjne w Genewie. Dla 
kadry managerskiej powstał ponadto „Management Portal” dostępny za pośred-
nictwem portalu Volkswagen. Zawiera on nowości dotyczące koncernu, zaś do-
stęp do niego ma 8500 użytkowników. 

Niezwykle ważnym elementem komunikacji wewnętrznej jest sieć Intranet, 
w której każdy pracownik znajdzie najważniejsze wiadomości dotyczące firmy 
i procedur w niej istniejących. Ponadto na halach produkcyjnych funkcjonują
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tablice informacyjne. Pracownicy biurowi posiadają natomiast spersonalizowa-
ne adresy e-mail, na które również przesyłane są im ważne wiadomości dotyczą-
ce ich pracy. Kwintesencją komunikacji w przedsiębiorstwie SITECH Sp. z o.o. 
są spotkania z  pracownikami – „czwartek dniem dla pracownika”. Na takich 
spotkaniach omawiane są bieżące zadania i  tematy. Raz na kwartał natomiast 
organizowane jest spotkanie z całą załogą w celu omówienia aktualnej sytuacji 
społeczno-ekonomicznej przedsiębiorstwa27.

Firma realizuje również działania skierowane na zewnątrz. Jednym z pod-
stawowych aspektów zewnętrznego marketingu personalnego jest współpraca 
firmy ze szkołami i uczelniami wyższymi. Niewątpliwie jednym z liderów w tej 
dziedzinie jest firma SITECH, która w ramach polityki personalnej przedsię-
biorstwa dba o  pozyskiwanie potencjalnych pracowników, współpracując ze 
szkołami i  uczelniami wyższymi w  rejonie Dolnego Śląska. Do takich dzia-
łań można zaliczyć wprowadzenie dualnego systemu kształcenia, współpraca 
z uczelniami partnerskim, szeroka oferta praktyk i staży oraz wprowadzenie 
projektu „Ambasador firmy SITECH”.

W zakresie programu „Startuj z SITECH” firma posiada bogatą ofertę prak-
tyk i staży studenckich. Proponowane formy staży i praktyk to: praktyki studenckie 
do 12 tygodni, płatne staże studenckie od 4 tygodni do 12 miesięcy, płatne staże 
absolwenckie od 12 do 24 miesięcy28. Praktyki traktowane są jako część zaliczenia 
wymaganego programu nauczania. Uczeń bądź student odbywa praktyki w  for-
mie bezpłatnej, nie dłużej niż 4 miesiące. Odbiorcy takich praktyk mają okazję za-
czerpnąć wiedzę w praktyce, zdobyć cenne umiejętności, które mogą zaowocować 
w przyszłym życiu zawodowym. Staże studencie skierowane są do studentów od II 
roku studiów i trwają od 4 do 12 tygodni. Mogą być finansowane ze środków po-
zyskiwanych przez uczelnie lub minimalne wynagrodzenie w Polsce (za 5 dni w ty-
godniu). Program stażowy „Absolwent” stworzony został z myślą o absolwentach, 
którzy posiadają doświadczenie nie większe niż 6 miesięcy. Staż absolwencki trwa 
od 12 do 24 miesięcy. Wynagrodzenie za I rok takiego stażu liczy się według mini-
malnego wynagrodzenia z tabeli płac w SITECH, w przypadku przedłużenia stażu 
o kolejny rok dolicza się podwyżkę w wysokości 3% od wymienionego powyżej wy-
nagrodzenia. Dodatkowo dla uczestników stażu przeznaczonego dla absolwentów 
przewidziane zostały dodatkowe świadczenia, np. urlopowe i świąteczne. Ucznio-
wie oraz studenci korzystający z wymienionych powyżej form praktyk i staży mają 
również prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

27  Agata Mordarska, „Komunikacja wewnętrzna w SITECH Sp. z o.o.”, prezentacja multimedialna 
w programie MS Power Point. 

28  http://www.sitech.com.pl/Kariera/Studenci/absolwenci.html, stan z dnia 25.05.2015.



Miłosz Czopek, LuCyna Lis, Beata Morawska, anna ostrowska, aneta szyMkowiak

160

Firma SITECH Sp. z o.o. w ramach polityki personalnej współpracuje ze szko-
łami ponadgimnazjalnymi oraz wyższymi w zakresie dualnego systemu kształce-
nia. Jak dotąd przedsiębiorstwo podpisało umowę z Zespołem Szkół w Chocia-
nowie oraz Politechniką Wrocławską. Dualny system kształcenia naucza poprzez 
współpracę między oświatą a  przedsiębiorstwami. W  placówce dydaktycznej 
uczniowie szkolą swoją wiedzę teoretyczną, zaś w danej firmie mają szansę pra-
cować wśród doświadczonych pracowników przedsiębiorstwa. Pracodawcy mają 
wpływ na formę kształcenia, organizują odpowiednie stanowiska pracy, wyzna-
czają opiekuna praktyk29. Dualny system kształcenia w firmie SITECH Sp. z o.o. 
charakteryzuje się systemem: 3 dni nauki w placówkach dydaktycznych i 2 dni 
w przedsiębiorstwie. Uczniowie oraz studenci zawierają z firmą umowę o pracę 
w celu nauki zawodu. Pobierają za to wynagrodzenie wyższe niż gwarantowane 
Rozporządzaniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku – otrzymują: I klasa 
o 4%, II klasa o 5 %, III klasa o 6 % więcej od przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia. Uczestnicy mają szanse na rozwój w międzynarodowym koncernie, jak 
również brać udział w projekcie „Wanderjahre”. Firma SITECH gwarantuje również 
opiekę wykwalifikowanego mentora oraz oferuje miejsca pracy dla najlepszych30.

Od 2010 roku firma SITECH Sp. z.o.o współpracuje z dwiema uczelniami 
partnerskimi, Politechniką Wrocławską oraz Uniwersytetem Ekonomicznym 
we Wrocławiu, w ramach umowy ramowej o współpracy obejmującej określo-
ne obszary. Obszar współpracy firmy z Politechniką Wrocławską zawiera po-
prawę procesów produkcyjnych, logistycznych i organizacyjnych, zastosowa-
nie optycznych urządzeń pomiarowych, prowadzenie badań marketingowych, 
nowe trendy w stosowanych technologiach i materiałach. Firma posiada rów-
nież biuro we Wrocławiu, które m.in. koordynuje współpracę przedsiębior-
stwa z Politechniką Wrocławską31.

Ciekawym rozwiązaniem współpracy przedsiębiorstwa i uczelni wyższych jest 
program „Ambasador”. Do jego głównych zadań należy stała współpraca z przed-
stawicielami firmy oraz z biurem karier danej uczelni wyższej na potrzeby firmy. Do 
głównych zadań ambasadora należy koordynacja współpracy firmy z organizacja-
mi studenckimi, dystrybucja materiałów promocyjnych, wspieranie firmy podczas 
wydarzeń na uczelni, takich jak targi pracy, prezentacje, spotkania ze studentami. 
Ambasadorem może zostać osoba, będąca studentem minimum II roku studiów, 

29  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/component/content/article?id=57:57&catid=1:arty-
kuy-archiwalne, stan z dnia 28.05.2015.

30  Agata Mordarska, „Komunikacja wewnętrzna w SITECH Sp. z o.o.”, prezentacja multimedialna 
w programie MS Power Point.

31  Ibidem.
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zainteresowana zagadnieniami związanymi z marketingiem i promocją. Powin-
na cechować się komunikatywnością, kreatywnością, zdolnością organizacyjną, 
dużą motywacją, energią oraz zaangażowaniem. Aktualnie firma SITECH w ra-
mach tego projektu współpracuje z Politechniką Wrocławską oraz Uczelnią Jana 
Wyżykowskiego w Polkowicach32.

9 kwietnia 2015 roku powołany został Dolnośląski Klaster Edukacyjny LSSE, 
a  przedstawiciel firmy SITECH pan Marcin Czyczerski, dyrektor zarządzający ds. 
personalnych i organizacji, podpisał wówczas list intencyjny. Oprócz firmy SITECH 
Dolnośląski Klaster Edukacyjny LSSE wspiera ponad 50 partnerów, m.in.: szkoły za-
wodowe, uczelnie wyższe i władze samorządów terytorialnych. W roku 2015, a do-
kładnie 18 czerwca podczas I Konferencji Naukowej pt. „Nauki techniczne i prakty-
ka przemysłowa w Zagłębiu Miedziowym”, zorganizowanej przez Uczelnię Jana 
Wyżykowskiego  Polkowicach oraz Uczelnię Zawodową Zagłębia Miedziowego 
w Lubinie, przedstawiciele UJW, rektor prof. dr hab. M. Wolański oraz prorektor 
dr W. Olszewski przystąpili do inicjatywy i podpisali list intencyjny33.

Podsumowanie
Zmotywowany oraz dobrze zawodowo przygotowany zespół pracowników 

stał się fundamentem sukcesu wielu przedsiębiorstw. Gdzie jednak ich poszu-
kiwać? Rynek pracy jest często źródłem rozczarowań. Strategie firm, bazujące 
na doświadczeniu, ewaluują. W  wielu przypadkach dochodzi się do wniosku, 
że zmotywowanego i fachowego pracownika należy „stworzyć”. Marketing per-
sonalny, bazując na dorobku nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi, 
ukazuje jedną z dróg realizacji tego celu. Zakłada on, że pracownik, który do-
świadczy, iż jego zmieniające się potrzeby będą ważne dla pracodawcy, będzie 
równie elastyczny wobec zmieniających się potrzeb przedsiębiorstwa. Troska 
o  jego zdrowie, umożliwienie rozwoju osobistego, jak również wspieranie in-
nowacyjności pracowników, elastyczność czasu pracy, rekrutacja wewnętrzna, 
nowoczesne systemy motywacyjne oraz dobra komunikacja mają podnosić za-
dowolenie z pracy i  tym samym wpływać na wzrost efektywności. Przyszłych 
pracowników poszukuje się już w szkołach oraz na uczelniach wyższych, wiążąc 
ich z przedsiębiorstwem poprzez implementację wybranych działań i gwarantu-
jąc tym samym sobie przyszłe kadry, charakteryzujące się poszukiwaną wiązką 
kompetencji. Ta szeroka paleta działań oddziałuje również wizerunkowo, sta-
wiając przedsiębiorstwo w  szeregu dobrych pracodawców. Ten wypracowany

32  Ibidem.
33  http://regionfan.pl/polkowice-dwspit-takze-w-dolnoslaskim-klastrze-edukacyjnym/, stan 

z dnia 26.06.2015.
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image oddziałuje jak magnes na osoby, które szukają możliwości spełnienia w pracy 
zawodowej. Często są to osoby kreatywne, zmianę definiujące jako szansę oraz pra-
gnące stale podnosić swoje kompetencje zawodowe. Takie osoby uznaje się często za 
najbardziej wartościowe, i to w nich upatruje się źródła przyszłej przewagi konku-
rencyjnej przedsiębiorstwa. Wiele firm realizujących koncepcje marketingu perso-
nalnego dostrzegło już te aspekty, a szeroka paleta wprowadzonych działań potwier-
dza założenie, że to pracownik stał się aktywem firmy oraz źródłem jej zysków. 
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Streszczenie
Realizacje koncepcji marketingu personalnego na przykładzie wybranych 
firm zlokalizowanych w Polkowickiej Podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej

Marketing personalny może być spostrzegany jako nowoczesna i aktywna polityka 
zarządzania pracownikami w  przedsiębiorstwie. Artykuł ukazuje konkretne koncepcje 
jego realizacji, które zostały wprowadzone przez wybrane firmy zlokalizowane w Polko-
wickiej Podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Paleta implementowanych 
działań jest szeroka i zawiera m.in. instrumenty prozdrowotne, kształtujące motywację, 
komunikację, podnoszące kwalifikacje personelu, umożliwiające mobilność pracowni-
ków, określające zasady rekrutacji, umożliwiające współpracę z  uczelniami wyższymi 
oraz wpływające na uelastycznienie czasu pracy. Działania te mają doprowadzić do osią-
gnięcia przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa oraz włączyć je do grona do-
brych pracodawców. 

Słowa kluczowe: marketing personalny, komunikacja, rekrutacja, podnoszenie 
kwalifikacji, kreowanie wizerunku, systemy motywacyjne, profilaktyka zdrowotna, ela-
styczność czasu pracy.

Summary
Personnel marketing concept realisations on the examples of chosen firms 
located in Polkowice subzone of Legnica Special Economic Zone

Personnel marketing can be observed as a modern and active human resources ma-
nagement policy in a company. The article present specific concepts of its realisation in 
companies located in Polkowice subzone of Legnica Special Economic Zone. The range 
of implemented operations is wide and, among others, contains such instruments as he-
alth promoting, motivating, communication, rising personnel qualifications, staff mobi-
lity, recruitment regulations, higher school cooperation and working time flexibility. The 
aim of the mentioned activities is to achieve a competitive advantage by the company 
and to let it join the group of good employers. 

Keywords: personnel marketing, communication, recruitment, qualification rising, 
image creation, motivating systems, health promotion, working time flexibility.




