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Niezależnie od tego, czy na świecie szaleje kryzys gospodarczy, czy też nie, 
działania employer brandingowe mają duże znaczenie dla świadomych 
organizacji. Zmiany demograficzne zachodzące w świecie wymuszają 
na organizacjach konieczność planowania zasobów dla przedsiębiorstw 
często w dłuższej perspektywie oraz koncentrację na takich działaniach jak: 

kształtowanie wizerunku pracodawcy, zaangażowanie, przywództwo w organizacji czy 
kształtowanie kultury organizacyjnej w firmie. Właśnie w takich obszarach organizacje 
szukają swojej przewagi konkurencyjnej. Nie inaczej jest w Polsce. Choć strategiczne 
spojrzenie na employer branding jest jeszcze dla wielu polskich firm nową dziedziną, to 
jej znaczenie rośnie. 

Najlepsze praktyki pokazują, że zarządzanie wizerunkiem pracodawcy powinno być 
strategiczne, proaktywne, bliższe biznesu oraz dopasowane do zmiennych warunków 
zewnętrznych. Firmy skutecznie tworzące interdyscyplinarne zespoły HR, marketingu 
i komunikacji, oraz szukające punktów wspólnych między zainteresowaniem 
kandydatów, zaangażowaniem pracowników, zadowoleniem klientów a wzrostem 
przychodów firmy, mają szansę na sprostanie wspomnianym wyzwaniom i zyskanie 
konkurencyjnej przewagi na rynku. 

Od wielu lat obserwujemy, jak organizacje podejmują mniej lub bardziej zamierzone 
działania, związane ze świadomym kształtowaniem swojego wizerunku jako 
pracodawcy. W 2013 r. przeprowadziliśmy drug edycję badania, które dostarczyło nam 
rzetelnych informacji na temat tego, na ile dojrzały jest polski rynek pracodawców 
w zakresie employer brandingu.

Zapraszamy do lektury kolejnej edycji raportu „Employer Branding w Polsce 2013/14” 
prezentującego informację w tym obszarze.
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Zastanawiamy się, ile czasu upłynie, zanim większość organizacji w Polsce zobaczy konieczność wprowadzenia strategii employer 
brandingowej jako strategii przedsiębiorstwa, a nie strategii Działu HR. Dyskusja na temat wagi przyciągania talentów i ich 
zatrzymywania w organizacjach oraz znaczenia employer brandingu trwa już niemal dekadę. A tematy te coraz bardziej zyskują na 
znaczeniu.   

Co się zmieniło w polskim employer brandingu na przestrzeni ostatnich czterech lat? Czy firmy bardziej doceniają znaczenie 
budowania marki pracodawcy i wiedzą jak przekłada się to na możliwość pozyskiwania talentów? Na te i inne pytania można 
znaleźć odpowiedź w raporcie Employer Branding w Polsce 2015. 

W ciągu ostatnich 100 lat, jak słusznie zauważył LinkedIn w opracowaniu „Welcome to the talent economy”, nastąpiła zasadnicza 
zmiana w sposobie konkurowania firm. Wcześniej zwycięzcami na rynku były te firmy, które miały dostęp do kapitału i finansowania. 
Dzięki kapitałowi można było zbudować większe zakłady produkcyjne, zwiększyć nakłady w działy IT czy opracować najbardziej 
wpływową kampanię marketingową. Kapitał był ważny, ponieważ to rozmiar, a nie prędkość firm, określała to, w jaki sposób 
przedsiębiorstwa wygrywały. Dziś, dzięki globalizacji i zmianom technologicznym zachodzącym na całym świecie, sposoby 
konkurowania na rynku zmieniły się. W świecie, w którym wygrywa prędkość, talent jest najważniejszym atutem firm. Utalentowani 
pracownicy mogą wcześniej zauważyć nadchodzące zmiany,  odpowiednio zareagować i dostosować się do nich, zanim zrobi to 
konkurencja. Nawet teraz, w dobie wysokiego bezrobocia, w wielu krajach popyt na pracowników z najwyższej półki, jest tak wysoki 
jak nigdy wcześniej. 

W Polsce znaczenie employer brandingu rośnie od kilku lat. Pracodawcy dostrzegli już, że działania employer brandingowe mogą 
przynieść wymierne efekty i coraz chętniej je podejmują.  Niemniej jednak  trudno jeszcze mówić o dojrzałości tematu na polskim 
rynku, jeśli wciąż tylko 15 proc. ankietowanych pracodawców deklaruje, że posiada jasno zdefiniowaną strategię. Przed firmami stoi 
kilka wyzwań, które zostały wskazane przez samych zainteresowanych w badaniu „Employer Branding w Polsce”.   

W 2015 r. przeprowadziliśmy czwartą edycję badania, które dostarczyło rzetelnych informacji na temat tego, na ile dojrzały jest polski 
rynek pracodawców w zakresie employer brandingu. 
  
Zapraszamy do lektury kolejnej edycji raportu „Employer Branding w Polsce 2015! 
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Czynniki wpływające na biznes 
Czynniki mające największy wpływ na biznes w ciągu najbliższych 2 lat (w proc.)

Niedobór talentów Technologia Czynniki  
społeczne

Kwestie  
gospodarcze

Globalizacja Kwestie  
polityczne

Zdolności  
pracownika

Kwestie  
ochrony środowiska

1

14

47

32

1414
17

1
88

2

26

11

2122

1556

13
18

2426

2015 2014 2013

Najważniejsze	procesy	i	narzędzia,	które	zmieniły	się	pod	wpływem	strategii	marki	pracodawcy	(w	proc.)

 Procesy  
rekrutacji  

i on-bording

 Komunikacja  Zaangażowanie  
pracowników  

w firmie

 Programy  
rozwojowe  

w firmie

 Zarządzanie  
talentami

CSR  Wewnętrzne  
procesy  

biznesowe

 Relacje  
z klientami

 Innowacje  
w firmie

 Żadne  
z powyższych 

 Inny  Przywództwo

22344566
8

14

22
24
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Strategiczne prace nad employer brandingiem
Równo 50 % polskich firm deklaruje, że nie posiada strategii kształtowania 
wizerunku pracodawcy, z czego ponad połowa zauważa potrzebę jej posiadania i 
pracuje nad nią. Co prawda tylko 15 % firm posiada jasno sprecyzowaną strategię, 
ale coraz więcej organizacji pracuje nad strategią działań employer brandingowych, 
aby ją dopracować i rozbudować – w 2015 r. deklaruje ta 34% ankietowanych, a w 
2014 r. – 26%.   

Dlaczego warto posiadać strategię employer brandingową? Aż 91 % ankietowanych 
zgodziło się ze stwierdzeniem, że najważniejszą korzyścią z posiadania strategii jest 
lepsze dopasowanie kandydatów do kultury organizacyjnej. Z kolei 79 % stwierdziło, 
że strategia pozwala na osiągnięcie spójnej komunikacji firmy, a 77 % , że ułatwia 
przyciąganie talentów do organizacji. Miejmy nadzieję, że coraz więcej firm będzie 
dążyło do opracowania odpowiedniej strategii budowania wizerunku pracodawcy, 
gdyż w dłuższej perspektywie takie działanie się zwyczajnie opłaca.

Czy wiesz, że…  

94% 

pracodawców uważa, 
że główna korzyść z 
posiadania 
długoterminowej  
strategii employer 
brandingowej, to:  
lepsze dopasowanie 
kandydatów do kultury 
organizacyjnej 
  
(prezentowane wyniki dotyczą łącznej 
oceny od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo duże 
korzyści, a 4 to duże korzyści)
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Czy firmy posiadają strategię employer brandingową (2015 r.)?

1%

15%

23%

27%

34%  Tak, ale musimy ją jeszcze rozbudować/dopracować.
 Nie, ale pracujemy nad strategią.
 Nie, nie mamy jasno zdefiniowanej strategii kształtowania wizerunku pracodawcy.
 Tak, firma posiada jasno zdefiniowaną strategię kształtowania wizerunku pracodawcy.
 Nie wiem.

Strategia employer brandingowa w polskich firmach

Strategia	employer	brandingowa	w	polskich	organizacjach	2012	–	2015	(w	proc.)

2015 2014 2013 2012
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25
23

28
2525

27

37
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Firmy dość niechętnie ujawniają budżety przeznaczone na działania 
wizerunkowe – podobnie jak w roku ubiegłym, aż 23% badanych 
wskazało, że nie może ujawnić wysokości takiego budżetu.  

W  2015 roku 42% ankietowanych zadeklarowało, że firma posiada 
budżet wizerunkowy na poziomie do 100 tysięcy złotych (poza 
budżetem rekrutacyjnym), 7% ankietowanych wydaje na te cele kwoty 
od 100 do 200 tysięcy złotych, a tylko 1 % powyżej 1 mln. zł. Co piąty 
ankietowany nie zna kwot przeznaczanych na employer branding, co 
może wynikać z tego, że są one często połączone z budżetami 
rekrutacyjnymi, albo nie ma jasnego wyodrębnienia kwot 
przeznaczonych na ten cel. Niewątpliwie utrudnia to planowanie 
strategiczne w obszarze budowania wizerunku pracodawcy.

Budżety na działania wizerunkowe nadal tajne
Czy wiesz, że…  

79% 

pracodawców uważa, 
że główna korzyść z 
posiadania 
długoterminowej  
strategii employer 
brandingowej, to:  
spójna komunikacja 
  
(prezentowane wyniki dotyczą łącznej 
oceny od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo duże 
korzyści, a 4 to duże korzyści)
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Roczny budżet employer brandingowy firm, z wyłączeniem budżetu rekrutacyjnego (w proc.)

1%2%2%3%

7%

21%

23%

42%

 do 100 tys. PLN
 nie mogę ujawnić
 nie wiem 
 100-200 tys. PLN
 200-300 tys. PLN
 300-500 tys. PLN
 500 tys. – 1 mln PLN
 powyżej 1 mln

Budżety employer brandingowe
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Roczny	budżet	employer	brandingowy	2012	–	2015	(w	proc.)

do 100 tys. PLN nie wiem nie mogę ujawnić 100-200 tys. PLN 200-300 tys. PLN 500 tys. – 1 mln PLN powyżej 1 mln
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Budżety wizerunkowe 2012 - 2015
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Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że dla aż 64% procent 
ankietowanych najważniejszą grupą targetową wśród kandydatów są 
młodzi profesjonaliści (do 6 lat doświadczenia zawodowego), to 
pracodawcy mają sporo wyzwań przed sobą. Młodzi profesjonaliści, 
to często pasywni kandydaci, którzy nie szukają pracy, ponieważ ją 
mają. Pasywni kandydaci muszą otrzymać unikalną ofertę, 
zawierającą takie korzyści i wartości, które spowodują chęć zmiany 
swojej ścieżki kariery. W tym miejscu wracamy do stwierdzenia, że 
atrakcyjna marka pracodawcy i strategia employer branding jest tu 
kluczowa. Jakie grupy targetowe są ważne dla pozostałych 
pracodawców? 17% pracodawców poszukuje profesjonalistów, ze 
stażem powyżej sześciu lat, a 19% ankietowanych uważa, że 
kluczowymi dla firmy kandydatami są studenci i absolwenci.  

Pracodawcy oceniają, że najtrudniej jest przyciągnąć do firmy 
kandydatów z doświadczeniem i wysokimi kompetencjami (34%), a 
także tych prawdziwie zaangażowanych w swoją pracę (27%). Na 
kłopot ze znalezieniem kandydatów, chcących się dłużej związać 
z firmą, wskazało 23% badanych, o 9% więcej niż w roku 2014. 
Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że 14% ankietowanych widzi, że 
kandydaci są niedopasowani do kultury organizacyjnej firmy. 

W poszukiwaniu talentów do organizacji (1/2)
Czy wiesz, że…  

78% 

pracodawców uważa, 
że główne korzyści  
z posiadania 
długoterminowej  
strategii employer 
brandingowej, to:   

większe 
zaangażowanie 
pracowników; 
zmniejszenie rotacji 
pracowników; 
uznanie firmy za 
idealnego 
pracodawcę. 

  
(prezentowane wyniki dotyczą łącznej 
oceny od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo duże 
korzyści, a 4 to duże korzyści)
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Znaleźć odpowiednich kandydatów
Powody decyzji kandydatów o zmianie pracy (w proc.)

PIENIĄDZE:  
Pracownicy chcą  
zarabiać więcej.

NOWE WYZWANIA:  
Pracownicy chcą rozwijać  

swoje umiejętności,  
poszerzać doświadczenie  

i podejmować nowe wyzwania.

PRZEŁOŻENI:  
Powstały istotne  

problemy  
we współpracy  

pracownika i przełożonego.

Nie tracimy  
najlepszych pracowników.

OCZEKIWANIA:  
Powstały istotne różnice  

w oczekiwaniach  
pracownika  

i firmy wobec siebie nawzajem.

WARTOŚCI:  
Powstały istotne różnice  

w wartościach pracownika  
i firmy wobec  

siebie zawzajem.

4

14

18

11

21

29

9

19

13

15

17

24

4

20

12

16

21

26

6

11

13

15

24
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Dlaczego pracodawcy nie znajdują właściwych kandydatów? 
Najczęściej wymienianą przez nich przyczyną jest niewystarczająco 
konkurencyjne wynagrodzenie oraz brak możliwości awansu (25%). 
Na drugim miejscu ankietowani wymieniali brak wiedzy kandydatów o 
ich ofercie (17%, o 4% więcej niż w roku ubiegłym), a kolejną 
przyczyną jest niewystarczająco atrakcyjny wizerunek oraz reputacja 
pracodawcy (15%). Zapewne nie jest dobrze, jeśli kandydaci nie znają 
firmy, albo maja niepochlebne opinie na temat jej wizerunku. 

Ciekawie przedstawiają się opinie pracodawców na temat powodów 
odejścia najlepszych pracowników z firmy. Najczęściej wskazywaną 
przyczyną jest oczywiście wysokość zarobków (29%). Niewiele mniej 
osób uważa, że przyczyną zmiany pracy jest chęć rozwijania się 
pracowników i podejmowania nowych wyzwań (24%). Interesujące 
jest również to, że ważną przyczyną rozstań pracownika z firmą 
są problemy we współpracy pracowników z przełożonymi (15%).  
Warto zauważyć, że spadło znaczenie pojawienia się  istotnych różnic 
pomiędzy wzajemnymi oczekiwaniami pracownika i firmy aż o 9 
punktów procentowych, z 20% do 11%. Może to oznaczać coraz 
większe dopasowanie kandydatów do organizacji.

W poszukiwaniu talentów do organizacji (2/2)
Czy wiesz, że…  

77% 

pracodawców uważa, 
że główna korzyść z 
posiadania 
długoterminowej  
strategii employer 
brandingowej, to:  
łatwość w 
przyciąganiu talentów. 
  
(prezentowane wyniki dotyczą łącznej 
oceny od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo duże 
korzyści, a 4 to duże korzyści)
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Dlaczego firmom trudno znaleźć odpowiednich kandydatów? (w proc.)

Nasze wynagrodzenie  
i możliwości awansu  
nie są wystarczająco  

konkurencyjne.

Kandydaci nie  
zdają sobie  

sprawy z naszej  
oferty.

Nasza reputacja  
i wizerunek  

pracodawcy nie  
są wystarczająco  

atrakcyjne.

Nie dotyczy  
mojej firmy.

Kultura organizacyjna  
w firmie nie  

jest wystarczająco  
atrakcyjna.

Nasze materiały  
rekrutacyjne  

i strona/zakładka  
KARIERA nie są  

wystarczająco atrakcyjne.

Nie wiemy jak  
i gdzie szukać  

najlepszych kandydatów.

5

15

8

23

25

27

3

8

17

19

16

24

5

11

7

16

18

13

26

5

7

99

15

17

25

2015 2014 2013 2012

Znaleźć odpowiednich kandydatów
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W badaniu zapytaliśmy samych pracodawców, jakie atrybuty, w ich 
opinii, powinien posiadać idealny pracodawca, żeby mógł przyciągać 
najlepszych kandydatów. Na pierwszej pozycji wśród najważniejszych 
atrybutów najlepszych marek pracodawców uplasowała się 
atmosfera w pracy (15%), a tuż za nią znalazło się wynagrodzenie 
powyżej średniej (13%). Kolejne miejsce zajmują ex aequo: oferta 
work-life balance (9%) oraz zaangażowanie w rozwój pracowników 
(9%). Na następnych pozycjach znalazły się: stabilnośc organizacji 
(8%) oraz oferta elastyczności pracy (8%). Za najmniej istotne 
atrybuty, podobnie jak w ubiegłym roku, zostały uznane przywództwo 
(3%) i działalność CSR firmy (1%). 

Jakie atrybuty pracodawcy przyciągają najlepszych kandydatów?
Czy wiesz, że…  

71% 

pracodawców uważa, 
że główna korzyść z 
posiadania 
długoterminowej  
strategii employer 
brandingowej, to:  
obniżenie kosztów 
związanych z 
rekrutacją. 
  
(prezentowane wyniki dotyczą łącznej 
oceny od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo duże 
korzyści, a 4 to duże korzyści)
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Atrybuty środowiska pracy przyciągające najlepszych pracowników (w proc.)

 Atmosfera w pracy

 Wynagrodzenia powyżej średniej 

 Oferta work-life-balance

 Zaangażowanie w rozwój pracowników

 Stabilność organizacji

 Oferta elastyczności pracy

 Systemy benefitów

 Dynamiczny rozwój firmy

 Otwarta kultura organizacyjna

 Atrakcyjne produkty i usługi 

 Innowacyjność firmy

 Etyka i wartości 5

5
5

5
6

7

8
8

9
9

13
15

Co przyciąga najlepszych pracowników?
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Jakie inwestycje planują pracodawcy w ciągu najbliższych dwunastu 
miesięcy? 

Ci pracodawcy, którzy traktują działania wizerunkowe poważnie, 
planują także inwestycje w różne obszary kształtowania wizerunku 
marki pracodawcy. Do najważniejszych, w opinii ankietowanych, 
należą inwestycje w zewnętrzną komunikację marki pracodawcy oraz 
wewnętrzną komunikację marki pracodawcy (po 13%). Ankietowani 
zauważają także, że niezbędne jest zwiększenie nakładów 
finansowych i działań w obszarze rozwoju programów dotarcia do 
talentów (12%) oraz dopasowanie dopływu talentów do potrzeb 
wzrostu firmy (11%). Wreszcie, 8% badanych uznało, że warto 
zainwestować w zwiększenie aktywności w obszarze employer 
brandingu (9%) oraz w strategię social media marki pracodawcy 
(9%).

Inwestycje employer brandingowe

Czy wiesz, że…  

61% 

pracodawców uważa, 
że główna korzyść z 
posiadania 
długoterminowej  
strategii employer 
brandingowej, to:  
zwiększenie wiedzy o 
rynku talentów. 
  
(prezentowane wyniki dotyczą łącznej 
oceny od 4 do 5, gdzie 5 to bardzo duże 
korzyści, a 4 to duże korzyści)
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Obszary, w które firmy chcą inwestować w ciągu najbliższych 12 miesięcy (w proc.)

 Zewnętrza  
komunikacja  

marki  
pracodawcy 

 Wewnętrzna  
komunikacja  

marki pracodawcy 

 Rozwój  
programów  

dotarcia  
do talentów.

 Dopasowanie  
dopływu  

talentów do  
potrzeb wzrostu  

firmy

 Zwiększenie  
aktywności  
w obszarze  
employer  

brandingu.

 Strategia  
social  

media marki  
pracodawcy

 Wypracowanie  
metod mierzenia  

skuteczności  
działań employer  

brandingu

 Zwiększenie  
nakładów  

finansowych  
w obszar  

employer brandingu.

 Szkolenia employer  
brandingowe

 Rozwój  
innowacyjności  

firmy

55
66

99

11
12

13
15

Inwestycje employer brandingowe w ciągu roku
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Pracodawcy sami wybrali także najważniejsze wyzwania mające na 
celu wzmocnienie procesu kształtowania marki pracodawcy. 
Najważniejsze to: opracowanie strategii employer brandigowej (17%), 
zdefiniowanie EVP (15%, wzrost o 5% w stosunku do roku ubiegłego) 
oraz opracowanie i wdrożenie programu zarządzania talentami i ich 
rozwoju (15%). W dalszej kolejności znalazły się obszary związane z 
obszarem komunikacyjnym, czyli: opracowanie komunikacji marki 
pracodawcy (12%), rozwój firmowej strony/zakładki Kariera (9%) i 
strategia w mediach społecznościowych (9%).

Wyzwania employer brandingowe
Czy wiesz, że…  

Najważniejsze atrybuty 
marki pracodawcy  

pomagające 
w pozyskiwaniu 

talentów do organizacji 
to, według samych 

pracodawców:  
polityka zarządzania 

ludźmi w firmie. 

Uważa tak  

93% 
badanych 

  
(prezentowane wyniki dotyczą ocen od 4 
do 5, gdzie 5 to bardzo duże korzyści, a 4 

to duże korzyści)
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Jedną z ważniejszych elementów procesu kształtowania strategii marki 
pracodawcy jest mierzenie efektów wdrożonej strategii.  

Choć zwiększa się liczba organizacji wykorzystujących podstawowe 
wskaźniki ROI działań employer brandingowych, to wciąż jest 14% 
procent ankietowanych nie używających żadnych wskaźników. 

18 proc. ankietowanych nie wykorzystuje także żadnych badań ani nie 
rankingów do mierzenia efektywności działań EB.  

Warto zauważyć, że organizacje - liderzy na polskim rynku pracodawców 
wykorzystują bardzo intensywnie zarówno różne formy mierzenia zwrotu 
z inwestycji EB jak i rankingi i badania do analizy swoich działań 
wizerunkowych.

Mierzenie skuteczności employer brandingowych
Czy wiesz, że…  

Najważniejsze atrybuty 
marki pracodawcy  

pomagające 
w pozyskiwaniu 

talentów do organizacji 
to, według samych 

pracodawców:  
atmosfera w firmie 

oraz reputacja firmy. 

Uważa tak  

92% 
ankietowanych 

  
(prezentowane wyniki dotyczą ocen od 4 
do 5, gdzie 5 to bardzo duże korzyści, a 4 

to duże korzyści)
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Wskaźniki używane do mierzenia zwrotu z inwestycji (ROI) z działań employer brandingowych (w proc.)

 Poziom rotacji  
w firmie.

 Liczba składanych  
aplikacji na  
oferowane  
stanowisko.

 Żadnych, jeszcze  
nie mamy  

zdefiniowanych  
wskaźników.

 Jakość składanych  
aplikacji.

 Poziom zaangażowania  
pracowników.

 Koszt zatrudnienia  
pracownika.

 Pozycja rankingowa  
w badaniach/rankingach  

najlepszych pracodawców.

12
13131313

19

13
12

1010

13

16
17

16

8

121212

14

18
19

2015 2014 2013

Mierzenie skuteczności employer brandingu
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Rankingi i badania, w których pracodawcy biorą udział (w proc.)

 Pracuj Żadnych  Universum  Top Employers  Aon Hewitt  Great  
Place to Work

 AIESEC  Trendence

3

6
8

9

13

16
18

27

Rankingi i badania
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Kto odpowiada za employer branding?
Za employer branding w polskich organizacjach nadal najczęściej 
odpowiedzialny jest dział personalny (46%),  ale zauważalna jest 
tendencja do przekazywania tych zadań innym komórkom w firmie 
(patrząc historycznie, w 2012 roku działy personalne w aż w 86% były 
odpowiedziane za employer branding). Kształtowanie wizerunku 
pracodawcy przejmowane jest przez inne działy, specjalnie tworzone 
w tym celu, jak np. dział komunikacji zewnętrznej, czy dział employer 
brandingu (aż 7%).  Podobnie jak w ubiegłych latach, w 11 % firm za tę 
tematykę odpowiadają działy marketingu. Warto również odnotować, że w 
9% przypadków odpowiedzialność za budowanie marki pracodawcy 
spoczywa na Zarządzie. 

Czy wiesz, że…  

Najważniejsze atrybuty 
marki pracodawcy  

pomagające 
w pozyskiwaniu 

talentów do organizacji 
to, według samych 

pracodawców:  
stabilność 

zatrudnienia. 

Uznało tak  

86% 
ankietowanych 

  
(prezentowane wyniki dotyczą ocen od 4 
do 5, gdzie 5 to bardzo duże korzyści, a 4 

to duże korzyści)
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Korzyści z posiadania długoterminowej strategii EB
2%4%

7%

9%

9%

9%

11%
18%

30%  Inne
 HR Manager/Dyrektor
 Rekrutacyjny Manager/Dyrektor
 Employer Branding Manager/Dyrektor
 CEO/Dyrektor Zarządzający
 HR Business Partner
 Marketing Manager/Dyrektor
 Public Relations/Communications Manager/Dyrektor
 Talent Manager/Dyrektor
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W roku 2015 po raz pierwszy zapytaliśmy pracodawców, czy osobom, 
odpowiedzialnym w firmach za employer branding, brakuje 
odpowiednich kompetencji. Odpowiedzi podzieliły ankietowanych 
niemal równo na trzy części. 34% ankietowanych twierdzi, że owszem 
tak, tyle samo deklaruje, że nie ma zdania w tej kwestii, a 31% twierdzi, 
że employer brandingowcom nie brakuje kompetencji. 

Kompetencje employer brandingowców
Czy wiesz, że…  

Najważniejsze atrybuty 
marki pracodawcy  

pomagające 
w pozyskiwaniu 

talentów do organizacji 
to, według samych 

pracodawców:  kultura 
organizacyjna firmy; 

wynagrodzenie i 
benefity oraz polityka 
nagradzania i uznania 

pracowników. 

Twierdzi tak aż 

90% 
 badanych 

  
(prezentowane wyniki dotyczą ocen od 4 
do 5, gdzie 5 to bardzo duże korzyści, a 4 

to duże korzyści)

Czy brakuje kompetencji osobom odpowiedzialnym za EB w firmach? (w proc.)

34%

34%

31%
 Nie
 Tak
 Nie mam opinii
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Poniżej prezentujemy wybrane cytaty z wypowiedzi ankietowanych, opisujące jakich kompetencji brakuje osobom zajmujących się EB w organizacjach.

Jakich kompetencji brakuje osobom zajmującym się EB?

Brakuje przede wszystkim wiedzy 
odnośnie procesów employer 
brandingowych i świadomości jak bardzo 
są one ważne i jak duży mają wpływ na 
postrzeganie marki przez całe otoczenie 
biznesowe, w tym klientów i kandydatów.

brak myślenia strategicznego 
brak wychodzenia od potrzeb biznesu/firmy 
działania krótkoterminowe - one-shot actions, zamiast 
patrzenie i działanie long-term 
skupianie się na działaniach zewnętrznych, a nie 
rozpoczynanie od działań wewnątrz firmy/analizy sytuacji

brak połączenia 
= holistycznej 
wiedzy z HR, PR, 
marketingu, 
komunikacji

znajomości narzędziświadomości obszaru EB 
(dostępnych narzędzi, 
metod, kreatywnych 
rozwiązań), kreatywności, 
śmiałości, aby wdrażać 
nowoczesne i dobre 
rozwiązania

Umiejętność sprawnej i sprytnej komunikacji, celowanie 
do właściwej grupy docelowej, nadążanie za trendami 
społecznymi.

osoby te to zazwyczaj osoby 
młode nie żyjące czasami 
wstecz. Mało analizują przez 
co nie mają dobrego podejścia 
do motywu i zmian. Chcą 
wszystko osiągnąć szybko, a 
EB to często działania 
długofalowe…

Brak wiedzy i kompleksowego podejścia do działań EB co 
skutkuje w: 

wyrywkowych, jednorazowych akcjach realizowanych w celu 
osiągnięcia większego efektu 
braku realizacji podstawowych badań na wejściu, w trakcie 
akcji EB i po ich realizacji 
braku budowania strategii EB. 

Brak wiedzy i doświadczenia nt.: nowoczesnych rozwiązań 
marketingowych i PR (przede wszystkim dostępnych w sieci).

trudność z 
mierzalnością 
efektów

wiedzy 
doświadczenia 
know-how

Brak wiedzy o strategii EB, brak działów EB (po części za 
EB odpowiada dział PR a po części HR), mało 
wprowadzania nowych rozwiązań (nowy branding, 
gadżety, kanały dotarcia do kandydatów)

Brakuje synergii kompetencji 
komunikacyjnych z 
kompetencjami typowo HR 
Brakuje wiedzy nt. 
formowania strategii EB i 
zrozumienia korzyści z jej 
wdrożenia

Łączących wiedzę HR-
ową z marketingową i PR-
ową, a także elementami 
zarządzania firmą. 

Przede wszystkim wiedzy czym jest EB i jak wpływa on na 
wizerunek firmy (również ten sprzedażowy), brak jakiejkolwiek 
wiedzy o CX i podstawowe błędy komunikacyjne z potencjalnymi 
kandydatami, kandydatami i pracownikami.

Sami powinni to 
wiedzieć oraz swoją 
wiedzę uzupełniać.  
Ludzie którzy coś 
wiedzą, powinni za 
realizację projektów i 
pracę brać pieniądze.

Wiedzy, doświadczenia a przede 
wszystkim wyczucia w promowaniu 
marki pracodawcy wobec 
wyrafinowanych grup odbiorców.

Zrozumienie idei EB, brak 
znajomości odpowiednich 
narzędzi oraz celowości 
stosowanych narzędzi
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Bez wątpienia wzrost znaczenia employer brandingu w organizacjach jest coraz 
bardziej widoczny, choć od dziesięciu lat temat ten wciąż nie osiągnął tej rangi, na 
jaką zasługuje. Zwłaszcza, że „ekonomia oparta na talentach” zyskuje na znaczeniu. 

Polskie firmy widzą konieczność przygotowania strategii employer brandingowej, 
strategii komunikacji czy zdefiniowania EVP marki pracodawcy. Patrząc jednak na 
całokształt krajobrazu polskich firm i ich zaangażowania w proces strategicznego 
kształtowania wizerunku marki pracodawcy, głównym wyzwaniem dla organizacji 
jest stworzenie silnego powiązania pomiędzy działaniami wizerunkowymi a 
działalnością biznesową firm. Jak widać, dużo dobrych zmian w organizacjach już 
nastąpiło, choć wciąż jeszcze dużo pracy przed nami!  

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na kwestię, która może ułatwić rozmowy na 
temat wagi procesu kształtowania wizerunku pracodawców. 
Niektóre globalne firmy zaczęły korzystać z procesu wzmocnienia więzi między 
wizerunkiem marki pracodawcy i marki konsumenckiej. Wydaje się, że to jest 
właściwy kierunek rozwoju działań wizerunkowych. Mamy nadzieję, że ten temat 
zainspiruje polskie firmy do działania. Może warto oprzeć ją na stworzeniu wspólnej 
komunikacji i historii atrakcyjnej zarówno dla kandydatów jak i klientów.  
Może tu właśnie należy szukać unikalności marki?  

Podsumowanie, czyli co dalej?
Czy wiesz, że…  

Najważniejsze atrybuty 
marki pracodawcy  

pomagające 
w pozyskiwaniu 

talentów do organizacji 
to, według samych 

pracodawców:  
uznanie pracownika  

w pracy. 

Uważa tak   

88% 
z nich 

  
(prezentowane wyniki dotyczą ocen od 4 
do 5, gdzie 5 to bardzo duże korzyści, a 4 

to duże korzyści)
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Metryczka
Badanie Employer Branding w Polsce 2015 - metrycznka 

Badanie Employer Branding w Polsce, przeprowadzane przez HRM Institute 
od czterech lat, jest jedynym kompleksowym badaniem, analizującym 
działania employer brandingowe pracodawców w Polsce. Dzięki 
odpowiedziom udzielanym przez pracodawców możemy m.in. zobaczyć, jak 
zmienia się podejście do employer brandingu w polskich organizacjach oraz 
jakie wyzwania stoją jeszcze przed firmami w tym obszarze. 

W bieżącej, czwartej już, edycji badania udział wzięło 295 pracodawców z całej 
Polski, którzy reprezentowali różne profile działalności.  Najliczniej 
reprezentowane były branże: informatyczno-technologiczna (14%), 
produkcyjna (11%), rekrutacyjna (10%), bankowość (6%). FMCG (6%) oraz 
konsultingowa (5%). 

Czy wiesz, że…  
Najważniejsze atrybuty 

marki pracodawcy  
pomagające 

w pozyskiwaniu 
talentów do organizacji 

to, według samych 
pracodawców:  ścieżka 

kariery zawodowej. 
  

Twierdzi tak aż 

82% 
 badanych 

  
(prezentowane wyniki dotyczą ocen od 4 
do 5, gdzie 5 to bardzo duże korzyści, a 4 

to duże korzyści)
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Dane były zbierane w 100% w formie elektronicznej, podczas badania on-line.  
Czas trwania badania: marzec – maj 2015.  
Link do badania był skierowany do polskich pracodawców, a w szczególności 
do przedstawicieli działów HR, EB, marketingu i komunikacji odpowiedzialnych 
w firmach za działania employer brandingowe.

295  
liczba 

respondentów

Wiek ankietowanych

Które z poniższych stanowisk najbardziej pasuje do 
stanowiska zajmowanego przez Ciebie?

Staż pracy w obecnej firmie

Płeć ankietowanych

86%14%

6%

19%

36%

38%

 2-5 lat
 Nie więcej niż 2 lata
 5-10 lat
 10 lat i więcej

2%12%

40%

47%

 30-39 lat
 29 lat lub mniej
 40-49 lat
 50-59 lat
 60 lat i więcej

2%

4%
7%

9%

9%

9%

11%
18%

30%

 Inne
 HR Manager/Dyrektor
 Rekrutacyjny Manager/Dyrektor
 Employer Branding Manager/Dyrektor
 CEO/Dyrektor Zarządzający
 HR Business Partner
 Marketing Manager/Dyrektor
 Public Relations/Communications Manager/Dyrektor
 Talent Manager/Dyrektor

Metryczka
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Branża, w której działa firma (w proc.)

 Inna  Informatyka  
i Technologia

 Produkcja  Rekrutacja/ 
Agencja doradztwa  

personalnego

 Bankowość  FMCG  Konsulting  Handel  
detaliczny  
(Retail)

 Budownictwo  Media  
i rozrywka

 Reklama  
i marketing

 Usługi  
finansowe

44444
5

66

10
11

14

27

Branża ankietowanych pracodawców
Badanie Employer Branding w Polsce, przeprowadzane przez HRM Institute od czterech lat, jest jedynym kompleksowym 
badaniem, analizującym działania employer brandingowe pracodawców w Polsce. Dzięki odpowiedziom udzielanym przez 
pracodawców możemy m.in. zobaczyć, jak zmienia się podejście do employer brandingu w polskich organizacjach oraz 
jakie wyzwania stoją jeszcze przed firmami w tym obszarze. 

W bieżącej, czwartej już, edycji badania udział wzięło 295 pracodawców z całej Polski, którzy reprezentowali różne profile 
działalności.  Najliczniej reprezentowane były branże: informatyczno-technologiczna (14%), produkcyjna (11%), 
rekrutacyjna (10%), bankowość (6%). FMCG (6%) oraz konsultingowa (5%).
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