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Drogi Czytelniku,
Oddajemy w Twoje ręce kolejny raport inicjatywy

Niemniej zrobiłyśmy to! W tym raporcie przedstawiamy praktyki 52 ﬁrm z branży nowych techno-

Strong Women in IT, prowadzonej przez naszą agen-

logii, które odpowiedziały na pytania z naszej ankiety i podzieliły się swoimi praktykami w czterech

cję Come Creations Group. Przystępując do pracy

obszarach, które zdeﬁniowaliśmy jako najważniejsze.

nad tym opracowaniem, mieliśmy mnóstwo znaków
zapytania. Tym dominującym, który był też głównym

Doceniając pracę włożoną w odpowiedzenie nam na pytania w tak wymagającym dla wszystkich

powodem startu prac nad raportem, była chęć pozna-

czasie i wracając uwagę na to, jak trudny i w dużym stopniu dopiero rozwijający się jest temat

nia, co faktycznie ﬁrmy z branży nowych technologii

z obszaru diversity&inclusion w Polsce, postanowiliśmy zmienić pierwotne założenia. Początkowo

robią w obszarze diversity&inclusion w Polsce.

chcieliśmy przyznać tytuł Strong Leaders Creator in IT wybranym ﬁrmom w zależności od ich wielkości. Tak by pokazać liderów, którzy kreują najlepsze praktyki. Zdecydowaliśmy jednak odejść od

Temat ten tak często omawiany jest w mediach,

tej koncepcji i docenić każdą z ﬁrm, która zgłosiła się do raportu. Docenić ich chęć podzielenia się

a jednocześnie tak niewiele znaliśmy przykładów

swoją wiedzą, czas, który spędzili na wypełnianiu ankiet i kontakt z nami. Wszystkie ﬁrmy, które

konkretnych praktyk, inicjatyw czy projektów z tego

znajdziesz w tym opracowaniu według nas zasługują na uznanie i tytuł Strong Leaders Creator

obszaru. I to właśnie było naszą intencją stworzenia

in IT 2020!

tego opracowania - by w jednym miejscu zebrać te
najciekawsze praktyki, którymi potem podzielimy się

W tym miejscu chcieliśmy również podziękować Kapitule raportu, która bardzo wspierała nas

ze światem i sprawimy, że inne ﬁrmy będą mogły się

w przygotowaniu tego opracowania.

nimi inspirować i próbować wdrażać je w swoich
przedsiębiorstwach.
Nie będziemy ukrywać, że projekt okazał się trudniejszy niż początkowo przypuszczaliśmy. Nie tylko ze
względu na jego zakres, ale także ze względu na sytuację na świecie, w której przyszło nam go realzować.
Początkowe plany na szybkie pozyskanie informacji od ﬁrm nie były możliwe do zrealizowania. Pandemia,
która zmieniła nasze dotychczasowne funkcjonowanie i zdeterminowała świat biznesu, zmusiła nas do
pierwszego przedłużenia terminu zgłoszeń. Następnie wakacje i czas nadrobienia trudnego, wiosennego

Szczególne brawa i podziękowania należą się również zespołowi Come Creations Group, który
poświęcił mnóstwo czasu i pracy aby ten raport mógł się ukazać. Dziękuję i cieszę się, że możemy
razem tworzyć tak ważne i nowe w swym zakresie rzeczy.

Anita Kijanka

Chief Executive Oﬃcer
Come Creations Group

czasu również wpłynął na nas negatywnie i po raz drugi zmieniliśmy termin przesyłania odpowiedzi.

O RAPORCIE
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Jak tworzyliśmy ten raport?
Praca nad ideą i założeniami raportu trwała dobrych kilka miesięcy. Analizowaliśmy dotychczas

Do 50 zatrudnionych osób (niezależnie od formy zatrudnienia), do 250 osób oraz powyżej 250 osób.

istniejące na świecie raporty poświęcone tematyce kobiet oraz diversity & inclusion, ale nie tylko.

Dzięki temu, czytając to zestawienie będą Państwo w stanie ocenić, jak ﬁrma wygląda na tle zebra-

Odbyliśmy także dwie sesje warsztatowe z naszym partnerem merytorycznym, Koalicją na Rzecz

nych przez nas danych.

Polskich Innowacji. W trakcie zajęć przedstawiliśmy pomysły na zagadnienia i z gronem aktywnie
uczestniczących osób ustaliliśmy kształ poruszanych w tym opracowaniu zagadnień. Bardzo dzięku-

Zrezygnowaliśmy z przyznania tytułu najbardziej wyróżniającego się przedsiębiorstwa w każdej

jemy KPI za pomoc i owocną współpracę.

z kategorii i postanowiliśmy zebrać wszystkie praktyki i sugestie, które podesłali nam zgłaszający.
Dzięki temu przedstawiamy, co poszczególne ﬁrmy robią w obszarach zdeﬁniowanych w naszym

Zdecydowaliśmy, że podejmiemy się analizy czterech obszarów tematycznych. Wybrane przez nas

raporcie.

kategorie to: rekrutacja, ścieżka kariery, edukacja oraz macierzyństwo i opieka. Przedstawiamy
w tym opracowaniu też ogólniejsze dane, jak na przykład jaki procent osób z zarządu w spółkach

Zebrane informacje staraliśmy się przedstawić tak, aby w sposób czytelny i przystępny każdy mógł

stanowią kobiety.

zobaczyć co najczęściej robią przedsiębiorstwa w zależności od ich wielkości: w procesie rekrutacji,
edukacji członków zespołu czy też w aspektach związanych z macierzyństwem.

Aby znaleźć się w tym raporcie każda z firm musiała spełniać trzy kryteria:
1

pracować w branży nowych technologii;

2

mieć wypracowane praktyki w zakresie diversity&inclusion;

3

chcieć się podzielić swoim doświadczeniem, być inspiracją dla innych ﬁrm,
nie tylko z branży IT.

Życzymy miłej lektury i bardzo liczymy, że będzie to dla Państwa źródło inspiracji
i pomysłów na nowe praktyki w firmie.

Raport przedstawia 52 ﬁrmy, które spełniły wszystkie trzy kryteria. Aby to opracowanie miało maksymalnie praktyczny aspekt i pozwalało na realną analizę działań danej ﬁrmy, proponujemy podział
respondentów na trzy kategorie.
O RAPORCIE
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Kreatywne warsztaty
Spotkajmy się na kreatywnych warsztatach.
Wspólnie wypracujemy strategię komunikacyjną firmy.
Będziemy Waszym przewodnikiem, który wskaże właściwą drogę do osiągnięcia celu.
Wykorzystamy metodę Design Thinking, w której odkrywanie potrzeb klienta jest w centrum naszej uwagi.

Skontaktuj się z nami!
Umów się z nami na konsultacje online/oﬄine.
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Procent kobiet zatrudnionych w firmach IT
Firmy zatrudniające

do 50

54%

O RAPORCIE

osób

Firmy zatrudniające

od 51 do 250 osób

38%

Firmy zatrudniające

powyżej 250

osób

40%
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Firmy zatrudniające

do 50

osób

Firmy zatrudniające
od 51 do 250 osób

Firmy zatrudniające

powyżej 250

osób

I
Rekrutacja
EDUKACJA
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Formy w ogłoszeniach o pracę
Czy w Państwa ogłoszeniach o pracę w j. polskim stosowana jest zarówno forma męska i żeńska?
Drogi Czytelniku,
Firmy zatrudniające

do 50

osób
Oddajemy w Twoje ręce kolejny raport inicjatywy
Strong Women in IT prowadzonej przez naszą agencję Come Creations Group. Przystępując do pracy nad nim mieliśmy mnóstwo znaków zapytania.

72%

28%

Największym, dominującym, który były głównym powodem startu pracy nad nim była chęć poznania
NIE
TAK
co faktycznie ﬁrmy z branży nowych technologii robią w obszarze diversity&inclusion w Polsce.
Temat ten tak często omawiany jest w mediach, a jednocześnie tak niewiele znaliśmy przykładów
konkretnych praktyk, inicjatyw czy projektów z tego obszaru. I to właśnie było naszą intencja stwo-

Firmy zatrudniające

rzenia tego opracowania. By w jednym miejscu zebrać te najciekawsze praktyki, którymi potem

od 51 do 250 osób

podzielimy się ze światem i sprawimy, że inne ﬁrmy będą mogły inspirować się nimi. Próbować
wdrażać je w swoich przedsiębiorstwach.

27%

73%

NIE
TAK
Nie będziemy ukrywać, że projekt okazał się trudniejszy niż początkowo przypuszczaliśmy. Nie tylko
ze względu na jego zakres ale także ze względu na sytuację na świecie, w której przyszło nam go
realizować. Początkowe plany na szybkie pozyskanie informacji od ﬁrm nie były możliwe. Pandemia
która przebudowała nasze dotychczasowne funkcjonowanie i zdeterminowała świat biznesu zmusi-

Firmy zatrudniające

ła nas do pierwszego przedłużenia terminu zgłoszeń. Następnie wakacje i czas nadrobienia trudne-

powyżej 250

osób
go, wiosennego czasu również wpłynął na nas negatywnie i po
raz drugi zmieniliśmy termin przesyłania/udzielania odpowiedzi.

56%

44%

NIE
TAK
Niemniej zrobiłyśmy to! W tym raporcie przedstawiamy praktyki 52 ﬁrm z branży nowych technologii, które odpowiedziały na nasze pytania z naszej ankiety, i podzieliły się swoimi praktykami na
czterech obszarach które zdeﬁniowaliśmy jako najważniejsze.
REKRUTACJA

Doceniając pracę włożoną w odpowiedzenie nam na pytania w tak wymagającym dla wszystkich
czasie. Zwracając uwagę na to, jak trudny i w dużym stopniu dopiero rozwijający się jest temat
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Uczestnictwo w Kapitule raportu „Strong Leaders Creator in IT” przypadło na niezwykły czas,
w którym prawa człowieka, warunki tworzone przez pracodawców dla swoich pracownic i pracowników oraz kontekst równości nabiera szczególnego znaczenia.
Wspólnie z innymi Członkami Kapituły oceniałam pomysły i koncepcje ﬁrm i konkretne przykłady działań na rynku.
Wszystkim, którzy wysłali swoje zgłoszenia należą się podziękowania i gratulacje. Szczególną atencją otoczyłam kwestię rekrutacji. Jeśli bowiem stosunkowo mała ﬁrma ma odwagę tworzyć politykę antydyskryminacyjną, rozumie
kontekst różnorodności, konieczność pochylenia się nad aspektem sprawiedliwego zatrudniania, nie wykluczając
nikogo ze względu na pochodzenie, płeć, przekonania, a skupia się na kompetencji oraz dopasowaniu kulturowym
do wymogów ﬁrmy, tej należy się szczególny szacunek.
Niech nagrodzone ﬁrmy będą przykładem najlepszych praktyk, dając inspirację tym zarządzającym, którym dzisiaj
zabrakło odwagi lub chęci, aby tworzyć różnorodne miejsce pracy.
Powodzenia!

Karolina Jaroszewicz

Małgorzata Gryz

Magazyn “Wysokie Obcasy Praca”

Aleksandra
Dyrektor Karasińska
Zarządzająca
Forbes Women, Forbes.pl, Newsweek.pl
Grupa Lingaro
Dagmara Krzesińska
Fundacja na rzecz Polskich Innowacji

Kasia Tatomir-Rebeś
Monterail

REKRUTACJA
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Anonimizacja kandydatów
Czy firma korzysta z narzędzi rekrutacyjnych, które anonimizują kandydatów (nie jest znana płeć ani wiek kandydatów)?
Firmy zatrudniające

do 50

32%

NIE KORZYSTA
I NIE PLANUJE
W PRZYSZŁOŚCI

REKRUTACJA

Firmy zatrudniające

od 51 do 250 osób

osób

56%

NIE KORZYSTA,
BO NIE ZNA
TAKICH NARZĘDZI

Firmy zatrudniające

12%
TAK

64%

NIE KORZYSTA
I NIE PLANUJE
W PRZYSZŁOŚCI

36%

NIE KORZYSTA,
BO NIE ZNA
TAKICH NARZĘDZI

0%
TAK

powyżej 250

25%

NIE KORZYSTA
I NIE PLANUJE
W PRZYSZŁOŚCI

69%

osób

NIE KORZYSTA,
BO NIE ZNA
TAKICH NARZĘDZI

6%
TAK
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Rekruterzy obu płci
Czy organizujecie Państwo rozmowy rekrutacyjne, gdzie rekruterami są osoby obu płci?
Firmy zatrudniające

do 50

80% 8%
TAK

REKRUTACJA

Firmy zatrudniające

od 51 do 250 osób

osób

ZALEŻY OD
STANOWISKA,
NA JAKIE TRWA
REKRUTACJA

12%
NIE

Firmy zatrudniające

73%
TAK

0%

ZALEŻY OD
STANOWISKA,
NA JAKIE TRWA
REKRUTACJA

27%
NIE

powyżej 250

50% 31%
TAK

ZALEŻY OD
STANOWISKA,
NA JAKIE TRWA
REKRUTACJA

osób

19%
NIE
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Jaka jest najlepsza praktyka rekrutacyjna,
którą wypracowała firma?

REKRUTACJA
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Firmy zatrudniające do 50 osób
Appliscale

Bertek Polska

Chcemy, aby kandydat poznał ﬁrmę poprzez rozmowy z pracownikami w trak-

Rozmawiamy z każdą osobą, która odpowie na nasze ogłoszenie. Niezależnie,

cie procesu rekrutacji. Nie tylko dział HR i CEO, ale też pracowników na podob-

czy jest to proces z programu z UP, czy z FB – każda osoba, która do nas się

nych stanowiskach i członków zespołu, do którego rekrutowana jest dana

zgłosi zostanie zaproszona na rozmowę (telefoniczną, w biurze, video) i dosta-

osoba. To niezwykle ważne, żeby kandydatka/kandydat poczuli atmosferę

nie od nas feedback. Szanujemy naszych kandydatów i oczekujemy szacunku

pracy oraz poznali ludzi, z którymi przyjdzie im pracować.

dla pracy rekrutera/rekruterki.

Appsilon

BZ Group

W procesie rekrutacyjnym zawsze uczestniczą osoby obu płci. Na stronie ﬁrmy

W procesie rekrutacji przede wszystkim kierujemy się rzeczowymi i meryto-

pokazujemy testimoniale zarówno członkiń jak i członków naszego zespołu.

rycznymi kompetencjami potencjalnego pracownika. Analizujemy doświadcze-

Ogłoszenia piszemy wprawdzie wyłącznie po angielsku, ale także w nich stara-

nie i dotychczasowe obowiązki. Ważna jest również dla nas jasna komunikacja

my się posługiwać neutralnym, nie sugerującym płci, językiem. W trakcie rekru-

określająca oczekiwania oraz warunki współpracy, a także predyspozycje pra-

tacji oceniamy nie tylko poziom kompetencji technicznych, ale także miękkie

cownika w zakresie nowych zadań.

umiejętności jak empatia czy komunikatywność.

Bee Talents
Według nas istotne jest sprawdzanie ﬁtu kulturowego poprzez dołączenie
elementu wartości. Prowadzimy rekrutację zdalnie w całości bądź częściowo,
co daje oszczędność czasu oraz pieniędzy. Rekrutujemy na podstawie persony – nie porównujemy kandydatów bezpośrednio do siebie, tylko do modelu
umiejętności jak empatia czy komunikatywność.

cHow
Warto poświęć uwagę zarówno twardym umiejętnościom jak i osobowości
kandydatki/kandydata – twarde umiejętności pozwolą wykonywać powierzone
zadania, ale o możliwości stania się częścią grupy, o zdeﬁniowanej kulturze
organizacyjnej, zdecyduje osobowość.

Cloudware Polska
Utrzymujemy długofalowe relacje z potencjalnymi kandydatami. Tworzymy
własny pipeline rekrutacyjny, z naciskiem na diversity czyli zatrudnianie większej
liczby kobiet na stanowiska IT oraz rozwój ich kariery niezależnie od planowanej
sytuacji życiowej.

REKRUTACJA
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Firmy zatrudniające do 50 osób
Code Squat

Coders Lab – Szkoła IT

Utrzymujemy kontakt wzrokowy z rekrutowanym. Dajemy przestrzeń przy

Niezależnie od stanowiska, na które rekrutujemy, w rozmowach z Kandydata

wykonywaniu zadań rekrutacyjnych. Nie stosujemy tzw. umyślnego stresowa

mi przede wszystkim stawiamy na konkrety i miłą atmosferę, która sprzyja

nia kandydata.

wzajemnemu poznawaniu się. Wychodzimy z założenia, że rozmowa rekruta

Cux.io

cyjna jest nie tylko dla pracodawcy, ale także dla Kandydata. Ważne jest dla
nas przekazanie wszystkich informacji o ﬁrmie, panującej atmosferze i przy

W małym zespole szczególnie ważna jest energia – dlatego ważne jest dla nas,

szłych obowiązkach oraz wyzwaniach czekających na Kandydata, tak żeby

czy kandydat pasuje do zespołu, poza kompetencjami komplementarnymi,

każda ze stron mogła świadomie podjąć decyzję o chęci współpracy. Chcemy

również poziomem energii oraz poczuciem humoru.

zbadać nie tylko kompetencje i predyspozycje przyszłego pracownika, ale

Escola

patrzymy też na niego jak na przyszłego kolegę/koleżankę z pracy. Jesteśmy

Skupiamy się przede wszystkim na człowieku oraz tym, co może wnieść do

nujemy jego indywidualność i styl bycia, akceptujemy kontekst, w jakim funk

zespołu.

cjonuje na co dzień m.in. życie prywatne i jego oczekiwania, pomysł na swój

Fundacja Gra o Sens

rozwój. Niezależnie od wyniku rekrutacji, zawsze przekazujemy informację

Stawiamy na różnorodność – zarówno doświadczenia jak i płci. Szukamy

otwarci na to, żeby Kandydat mógł zaprezentować siebie takim, jaki jest. Sza

zwrotną z konkretnym wyjaśnieniem naszej decyzji.

w kandydatach wewnętrznej motywacji i wartości. Rekrutacja jest dla nas

Fundacja Mamo Pracuj

ważna z obydwu stron.

Stosujemy zindywidualizowaną komunikację, przesyłamy informację zwrotną
dla każdej osoby, która była na rozmowie. Zaproszenie na rozmowę
online/oﬄine zawiera wszystkie informacje dotyczące przebiegu rozmowy,
osób, które biorą udział w spotkaniu, opis zadań na danym stanowisku oraz
sugestię, aby zadawać pytania do osób przeprowadzających rozmowę.

REKRUTACJA
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Firmy zatrudniające do 50 osób
Engave

Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej

Preferujemy wieloetapowe rozmowy z kandydatami oraz rozmowy z różnymi

Poza osobami z doświadczeniem, zatrudniamy też osoby bez doświadczenia

członkami zespołu po to, aby zespół był dopasowany. Sprawdzamy także czy

lub nieco innym niż wymagane, ponieważ oceniamy potencjał kandydatki/kan-

wartości kandydata oraz ﬁrmy są zbieżne i współgrają ze sobą. Kultura organi-

dydata oraz dopasowanie do organizacji kierującej się misją. Zatrudniamy też

zacyjna jest dla nas równie ważna jak kompetencje. Mamy opracowaną i wdro-

osoby powracające na rynek pracy po dłuższym urlopie rodzicielskim, dajemy

żoną procedurę onboardingu, która zakłada pewne procesy jeszcze przed

możliwość pracy zdalnej i part time - zgodnie z potrzebami (co umożliwia

rozpoczęciem rekrutacji, jak np. Kandydat otrzymuje przed spotkaniem infor-

przykładowo odbiór dzieci z przedszkola/szkoły, czy opiekę w trakcie nauki

macje o ﬁrmie w drodze rozmowy z osobą odpowiedzialną za proces rekruta-

zdalnej, opiekę nad osobami starszymi).

cji. Przywiązujemy dużą wagę, aby kandydat zaproszony na rozmowę do nas
był doprowadzony do pokoju, w którym odbywa się rekrutacja, jak i specjalnie

Giraffe Studio

przywitany. Przeszklone pomieszczenie, w którym odbywa się spotkanie,

Stosujemy kilkuetapową rekrutację, aby lepiej poznać umiejętności twarde

pozwala kandydatowi zorientować się jak wygląda biuro i miejsce, gdzie będzie

i miękkie kandydata/kandydatki. Skupiamy się nie tylko na wiedzy i doświad-

pracował. Każda rozmowa, przeprowadzana jest przez zespół oddelegowany

czeniu, ale w bardzo dużym stopniu na stosunku kandydata/kandydatki do

do procesu. Bardzo dbamy, aby atmosfera była podczas spotkania przyjazna

pracy, do ludzi, a także do samego/samej siebie. Przeprowadzamy rekrutację

i komfortowa dla osoby rekrutowanej. Zawsze po spotkaniu dajemy feedback

w obecności kilku rekruterów i podejmujemy decyzję wspólnie. Nowy pracow-

o postępach procesu. Nasz pracownik HR, kontaktuje się z kandydatem po

nik/pracownica na pokładzie to w końcu przyszły członek/członkini zespołu,

kilku dniach, aż do zakończenia procesu, aby kandydat miał jasność co się

który tworzymy wspólnie. A nasz zespół traktujemy jak jedną drużynę.

dalej dzieje z jego kandydaturą. W najbliższych planach mamy stworzenie

Bo Żyrafa to my wszyscy i każdy z osobna.

wewnętrznego Kodeksu Dobrych Praktyk Rekrutacyjnych, aby zawarte tam

MD Business - Mobee Dick

wskazówki były drogowskazem dla pracowników HR.

Praktykujemy bezosobowe ogłoszenia, bez podziału na płeć. Dla nas liczą się
kompetencje i osobowość, a nie płeć kandydata.
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Firmy zatrudniające do 50 osób
Katalog marzeń

Project: People Poland

Spotkanie rekrutacyjne to unikalna szansa dla obu stron aby się lepiej poznać.

Badamy osoby pod kątem dopasowania do kultury organizacyjnej, w oparciu

Dlatego przykładamy do niego szczególnie dużą wagę. Przed spotkaniem

o wartości, tak by jak najlepiej odnalazły się w zespole. W procesie dokonuje-

przesyłamy kandydatowi informację wyjaśniającą przebieg spotkania oraz

my podwójnej walidacji – prosta walidacja w postaci odpowiedzi na pytania

nasze oczekiwania w zakresie przygotowania do niego. Staramy się aby

w pierwszej kolejności w mailu oraz zadanie rekrutacyjne adekwatne do roli.

z naszej strony w spotkaniu brały udział co najmniej 3 osoby (jedna po drugiej,

Ujawniamy również widełki wynagrodzeń, które wpływają na transparentność

nie naraz). Dzielimy się oczywiście zakresem pytań żeby ich nie powielać.

procesu rekrutacyjnego, co pozwala zaoszczędzić czas obu stronom.

Dzięki temu zarówno kandydat ma lepszy obraz nas jako organizacji, jak
i nasza ocena jest pełniejsza.

Lubimyczytać.pl
Rekrutując osoby do danych zespołów, zawsze staramy się, aby oprócz osoby

PushPushGo
Staramy się, by w proces rekrutacyjny zaangażowane było kilka osób z ﬁrmy,
które reprezentują różne działy. Organizujemy również demo day.

zarządzającej zespołem, w procesie brała udział osoba spoza danego zespołu

ReaktorX

i na początku w celu rozluźnienia atmosfery preferujemy odprężające rozmo-

Najlepsza praktyka rekrutacyjna, którą wypracowaliśmy to otwartość i przyj-

wy o literaturze. Biorący udział w naszej rekrutacji czasami dostają książki lub

mowanie osoby jako takiej. Staramy się edukować pracowników w trakcie

kody rabatowe na ebooki.

pierwszych miesięcy pracy, dzięki czemu zyskują nowe kompetencje i umiejęt-

Planet Plus

ności.

Według nas warto zdeﬁniować potrzebę związaną z rekrutacją - czasem

Runvido

potrzebujemy silnej osobowości – z odpowiednimi leadership skills, a czasem

Odpowiadamy wszystkim kandydatom/kandydatkom, którzy postanowili wziąć

team player attitude gra główną rolę. W oparciu o potrzeby ﬁrmy szukamy

udział w rekrutacji. Na każdym etapie rekrutowana osoba jest informowana

takich pracowników i ich umiejętności.

o tym, kiedy może spodziewać się odpowiedzi. Zapewniamy również 100%
anonimowość procesu.
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Firmy zatrudniające od 51 do 250 osób
Boldare

Edenred Polska

Zespół, do którego dany kandydat/kandydatka ma traﬁć partycypuje w proce-

Nasz proces rekrutacyjny skupia się nad trzech aspektach poza sprawdzeniem

sie rekrutacji (w każdym etapie) i ma wpływ na decyzję o zatrudnieniu. Ważne

umiejętności wymaganych na danym stanowisku: kolektywność decyzji (wielo-

jest dla nas dopasowanie kulturowe kandydata/kandydatki do organizacji,

etapowy proces zakończony zespołową dyskusją na temat kandydata), dopa-

nawet ponad jego/jej umiejętności techniczne. Nie zostawiamy żadnego zgło-

sowanie kulturowe (kandydat i zespół ma możliwość doświadczyć czy istnieje

szenia bez odpowiedzi. Po każdym etapie procesu przekazujemy informację

dopasowanie do kultury organizacyjnej poprzez wieloetapowe spotkania)

zwrotną kandydatowi/kandydatce odnośnie umiejętności technicznych i mięk-

i diversity (na short list obowiązkowo pojawia się kobieta i mężczyzna).

kich, które badamy podczas rozmowy. Co więcej, nawet jeśli ktoś na danym
etapie jest przez nas odrzucony w procesie rekrutacji, to często po wskazaniu

e-point

przez nas obszarów rozwojowych zgłasza się ponownie.

Praktyki to jeden z najlepszych sposobów, żeby zacząć karierę zawodową.

Droids On Roids

nić się, że wybrana ścieżka zawodowa jest tą właściwą i zobaczyć, jak wygląda

Firma jest technicznym Software House, który stawia przede wszystkim na

praca w IT przy prawdziwych projektach. Przede wszystkim rekrutowany

kompetencje miękkie wszystkich pracowników, ale również jakość pracy. Jako

dostaję zadania z prawdziwych, komercyjnych projektów. Regularnie organizu-

ﬁrma działająca na typowym męskim polu (branża IT jest bardzo zdominowa-

jemy również wykłady i warsztaty dla studentów w ramach Akademii e-point.

na przez mężczyzn), walczymy z tym przekonaniem zatrudniając wysokiej klasy

REKRUTACJA

Przez trzy miesiące (tyle standardowo trwają praktyki w e-point) można upew-

programistki. Są one angażowane w procesy rekrutacyjne dzięki targetowaniu

Grupa Kapitałowa TenderHut

promocji zewnętrznej do kobiet, jako grupy docelowej. Najlepszą radą, czy też

Na stanowiska techniczne rekruterami jest zawsze kobieta z działu HR i prze-

praktyką rekrutacyjną jest mieszanie zespołów rekrutacyjnych w pary: kobietę

ważnie towarzyszy jej mężczyzna jako tech lead. Zawsze stawiamy na luźną

i mężczyznę, których postrzeganie kandydatów tworzy pewną całość, ubraną

rozmowę z kandydatem na temat jego umiejętności zawodowych. Stawiamy

w umiejętności miękkie i techniczne.

konkretne pytania techniczne, unikamy gier psychologicznych.
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Firmy zatrudniające od 51 do 250 osób
Grupa TENSE Polska

SALESmanago

Zawsze, niezależnie od wyniku procesu rekrutacyjnego, udzielany jest

Szukamy ludzi, którzy pasują do naszego stylu organizacji, nie umiejętności.

feedback dotyczący wyniku rekrutacji. Nasze procesy rekrutacyjne prowadzo-

Czyli osób otwartych, ambitnych, nastawionych na rozwój i podnoszenie

ne są sprawnie i szybko, mając na uwadze udział kandydata w innych rekruta-

swoich kwaliﬁkacji. Ważna jest chęć pracy oraz zaangażowanie, które widać

cjach i jego potrzebę uzyskania bieżącej informacji na temat procesu,

podczas rozmowy rekrutacyjnej. Nie zwracamy uwagi na płeć. Liczy się osobo-

w którym bierze udział. Należymy do Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji

wość oraz umiejętności i zainteresowania kandydatki / kandydata.

stworzonej przez eRecruitment Solutions. Rekrutujemy, troszcząc się o pozy-

Tide Software

tywne relacje i doświadczenia osób pragnących podjąć pracę w naszej ﬁrmie.

House-Med

Zauważyliśmy, że najbardziej sprawdza się u nas proces rekrutacji, który
składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap przeprowadza bezpośredni przeło-

Powiadamiamy kandydatów o wynikach rekrutacji niezależnie od tego czy są

żony/a, który/a szuka nowej osoby do swojego zespołu. Sprawdzane są wów-

pozytywne czy negatywne. Inicjujemy wspólny lunch całego teamu w ramach

czas umiejętności merytoryczne, kompetencje i doświadczenie zawodowe

pierwszego dnia onboardingu. Ponadto w ogłoszeniach podajemy widełki

kandydata/tki. W spotkaniu w drugim etapie biorą udział ponownie bezpo-

wynagrodzeń.

średni przełożony/a oraz członek zarządu i sprawdzane są umiejętności mięk-

Sagra Technology

kie kandydata/tki, osobowość, dopasowanie do zespołu i wartości ﬁrmy.

Rozmowy rekrutacyjne utrzymujemy w klimacie luźnej konwersacji, nie odpy-

3S Data Center

tywania – tak by stworzyć miłą atmosferę, ale przy tym uzyskać wyczerpujące

Odpowiadamy na wszystkie nadesłane wiadomości dotyczące rekrutacji.

informacje o kandydacie. Podczas rozmowy opowiadamy o naszej ﬁrmie, przekazujemy kandydatowi to, co dla nas najbardziej istotne (wartości, którymi się
kierujemy, kultura pracy, atmosfera i historia ﬁrmy). Kandydaci na każdym
etapie rekrutacji, otrzymują informację o dalszym postępowaniu. Nie pozostawiamy nikogo bez odpowiedzi.
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Firmy zatrudniające powyżej 250 osób
Allegro

BNP Paribas Bank Polska

Wierzymy w moc różnorodności i chcemy zapewnić wszystkim osobom

Stosujemy badania Candidate Experience – za pomocą ankiety badamy wra-

zatrudnionym oraz kandydatkom i kandydatom równe szanse na każdym

żenia kandydata z przebiegu rekrutacji, co pozwala nam na wyciąganie wnio-

etapie zatrudnienia. W procesie rekrutacji wprowadziliśmy ustandaryzowany

sków i ulepszanie procesu. Utrzymujemy również ciągły kontakt z kandydatem

wywiad kompetencyjny, który pozwala na bezstronną ocenę osób, które do

w procesie rekrutacji, co również przekłada się na Candidate Experience.

nas aplikują. Dodatkowo, aby wesprzeć rekruterki i rekruterów w neutralnym

Przede wszystkim dbamy o różnorodność oraz zapewnienie obiektywizmu

i wolnym od uprzedzeń wyborze kandydatek i kandydatów powołaliśmy do

w procesie rekrutacji tak, żeby nie dopuścić do wszelkich objawów dyskrymi-

życia Hiring Squad (HS). Jest to grupa składająca się ze specjalistek i specjali-

nacji, np. ze względu na płeć czy wiek.

stów z różnych dziedzin (Developer, UX, Product Manager, HR) oraz na różnych poziomach zaawansowania (średni, senior, manager). Ich zadaniem jest

Cognifide Polska

ostateczny wybór, która z osób uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym zosta-

Podstawą działań jest Candidate Experience: dbamy o kandydata na każdym

nie zatrudniona. Naszą unikalną praktyką jest również feedback. Każda z osób

etapie procesu, począwszy od ogłoszeń o pracę, które mają traﬁć do jak naj-

rekrutujących, niezależnie od siebie, na każdym etapie rekrutacji przygotowuje

większej grupy osób, aby zapewnić różnorodność kandydatów. Ważne są dla

własny feedback na temat kandydatek/tów. To na jego podstawie Hiring

nas nie tylko umiejętności techniczne, ale badamy też umiejętności miękkie.

Squad podejmuje decyzje o zatrudnieniu. Feedback jest też przekazywany dla

Na każdym etapie rekrutacji przekazujemy kandydatom feedback oraz wska-

kandydatek/tów po zakończonym procesie rekrutacji, niezależnie od rezultatu.

zówki do rozwoju. Osoby zaczynające pracę przechodzą przez onboarding,

Szczególny nacisk kładziemy na informację zwrotną, którą kierujemy do osób,

ważne jest dla nas, aby mogli zobaczyć czym zajmują się wszystkie działy

z którymi nie zdecydowaliśmy się podjąć współpracy. Wskazujemy luki kompe-

w ﬁrmie i poznać innych pracowników. Jesteśmy otwarci na osoby lubiące

tencyjne oraz proponujemy materiały edukacyjne, które mogą pomóc w ich

eksperymentować z rozwiązaniami, językami programowania oraz narzędzia-

pokonaniu, gdyby dana osoba zdecydowała się na rekrutację w przyszłości.

mi. Doceniamy pasję do technologii i poszukujemy osób proaktywnych, które
chcą odkrywać nowe technologie, dzielić się wiedzą i umiejętnościami, a przy
tym podzielają nasze wartości. Widzimy siłę w różnorodności i budujemy różnorodne zespoły, w których każdy członek dodaje coś unikalnego, dlatego
jesteśmy otwarci na osoby z różnych branż.

REKRUTACJA

20

Firmy zatrudniające powyżej 250 osób
Credit Agricole Bank Polska

DataArt

W naszych ogłoszeniach rekrutacyjnych informujemy jakich osób poszukujemy

Stawiamy na depersonalizowane etapy rekrutacji, kiedy tylko jest to możliwe -

- koncentrujemy się na kompetencjach / przedstawiamy również jak pracujemy

w ten sposób sprawdzamy na przykład umiejętności komunikacyjne kandyda-

w konkretnym zespole, by dać się już poznać zanim Kandydat do nas zaapliku-

tów w języku angielskim. Jedną z głównych reguł w procesie rekrutacji jest

je. Prowadzimy również badania Candidate Experince, by mieć regularny

zakaz podejmowania tematu projektu, w którym pracuje ekspert przeprowa-

feedback dotyczący tego jak Kandydaci postrzegają udział w rekrutacji do

dzający rozmowę z kandydatem. W maksymalnym zakresie wykluczamy sytu-

naszej ﬁrmy.

acje, które mogłyby wiązać się z szerokopojętym uprzedzeniem. Rozmowy

Credit Suisse (Poland)
Nasze oferty pracy tworzone są w języku angielskim – wyrażenia dobierane są

techniczne dla kandydatów na poziemie Middle+ przeprowadzamy zazwyczaj
z udziałem dwójki ekspertów, co wyklucza subiektywne oceny.

w taki sposób, by wykorzystany język nie był nacechowany sformułowaniami

Orange Polska

sugerującymi płeć. Jest to wspierane specjalnym narzędziem, które jest używa-

W procedurze zatrudnienia posiadamy obowiązek przedstawiania przez HRBP

ne przy każdorazowym tworzeniu oferty pracy. Kandydaci nie są anonimizowa-

najlepszych kandydatów z obu płci. Wprowadziliśmy zmiany w procesie rekru-

ni przez nasze narzędzia rekrutacyjne, ale mają możliwość nie deklarowania

tacji na stanowiska liderskie. Dbamy o transparentność procesu poprzez kie-

swojej płci w procesie rekrutacji. Monitorujemy też udział kobiet i mężczyzn na

rowanie ogłoszenia do wszystkich pracowników i brak możliwości rekomenda-

różnych etapach zatrudnienia, by zapewnić porównywalną ilość kandydatów

cji na dane stanowisko. Dodatkowym elementem procesu jest dopraszanie do

obu płci podczas dokonywania oceny kwaliﬁkacji. Promowana jest kultura rów-

procesu dodatkowego menedżera współpracującego, aby dać dodatkowy głos

ności, która jest na bardzo wysokim poziomie w ﬁrmie. Wewnątrz organizacji

dla menedżera podejmującego ﬁnalną decyzję. Wprowadzamy też nowy

działają sieci wspierające kobiety, np. IT Women’s Champions oraz Poland

layout ogłoszenia rekrutacyjnego zawierającego elementy wspierające różno-

Women's Network, które oferują szereg szkoleń, spotkań networkingowych

rodność, publikujemy ogłoszenia w formie męskiej i żeńskiej. W przypadku

i innych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój kobiet. Przykładem takich działań

rekrutacji menedżerskich dbamy o to, aby w ﬁnalnym spotkaniu kandydatów,

może być STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), inicjaty-

komisja była różnorodna i składała się zarówno z kobiet jak i mężczyzn.

wa wspierająca nie tylko zatrudnione przez ﬁrmę kobiety, które chcą się rozwijać w kierunkach technicznych, ale również młode dziewczyny, np. uczennice
szkół średnich, które zachęcamy do kształcenia się w obszarze nauk ścisłych.

REKRUTACJA

21

Firmy zatrudniające powyżej 250 osób
PKO Bank Polski

Roche Polska

W celu optymalizacji procesu rekrutacji zawiązujemy zespoły, w skład których

Istotna jest otwarta polityka rekrutacyjna, uwzględniająca potrzeby/proﬁl Kan-

wchodzą przedstawiciele HR oraz biznesu. Obie strony wspólnie angażują się

dydata, w który zaangażowani są Managerowie różnych zespołów/działów.

i zarządzają konkretnym projektem. Celem takiej współpracy jest zatrudnienie

Jeśli Kandydat nie spełnia oczekiwań w stosunku do roli, na którą aplikuje, ale

kandydata o określonych kompetencjach. Głównym zdaniem zespołu jest

jest idealnym Kandydatem do innego zespołu/działu – przedstawiciel HR dba,

dostarczenie niezbędnych w procesie informacji, aktywny udział w spotka-

aby został przekierowany pomiędzy rekrutacjami. Ważny jest dla nas również

niach z kandydatami, wzajemne wsparcie, uzupełnianie wiedzy i badanie kom-

dobrze zaplanowany proces onboardingowy, w ramach którego każdy pra-

petencji. Aby zweryﬁkować umiejętności i kompetencje kandydatów, podczas

cownik przechodzi cykl szkoleń, a przed samym rozpoczęciem pracy dostaje

rozmów stosujemy „próbki” pracy poprzez zadania i case’y.

przesyłkę od ﬁrmy tzw. "welcome pack" z ﬁrmowymi gadżetami oraz listem

Procter & Gamble

powitalnym podpisanym przez Managera i przyszły zespół. Organizujemy
również Entry Interview – spotkanie z nowym pracownikiem w pierwszych

Prowadzimy zdalną rekrutację i onboarding. Rekrutujący są przedstawicielami

miesiącach pracy, w celu poznania jego opinii – zbadania co się mu podoba,

obu płci. Rekrutujący są przeszkoleni z rekrutacji „bias free".

a co jego zdaniem warto byłoby zmienić. Daje to świeże spojrzenie na procesy

Publicis Groupe

w ﬁrmie. Dodatkowo, wszyscy nowi pracownicy mają wyznaczonego buddy

Preferujemy skracanie dystansu w trakcie rozmów, adekwatnie do oczekiwań

lub/i mentora, który pomaga im w szybkim zaaklimatyzowaniu się w ﬁrmie.

drugiej strony (tj. Kandydata). Zawsze, niezależnie od etapu rekrutacji oraz jej

Veracomp

wyniku przekazujemy informację zwrotną Kandydatom. Ważne jest również

Dajemy możliwość opiniowania kandydatury przez współpracowników z działu

zaangażowanie osoby z HRu w spotkania rekrutacyjne.

i zespół HR. Zwracamy uwagę na ocenę wzajemnego dostosowania i możliwości zaspokojenia potrzeb obu stron oraz przestrzeni do rozwoju osoby kandydującej. Podczas rekrutacji staramy się dać kandydatowi „próbkę” pracy na
stanowisku, czyli zadanie obrazujące docelowe aktywności.

REKRUTACJA

22

Firmy zatrudniające powyżej 250 osób
Sii Polska

SoftServe Poland

W ramach wsparcia procesu rekrutacji wdrożyliśmy system ATS, oparty na

Najważniejsza zasada, którą kierujemy się w trakcie procesu rekrutacji to cał-

CRM Microsoft uwzględniający nasz indywidualny proces rekrutacji, w którym

kowita bezstronność. Każda osoba, która aplikuje na oferowane przez nas

relacja z kandydatem jest na pierwszym miejscu. Wykorzystanie systemu do

stanowiska pracy, jest kwaliﬁkowana do dalszego udziału w procesie tylko na

zarządzania relacjami w rekrutacji jest czymś unikalnym (standardowo, syste-

podstawie oceny zgodności jej proﬁlu zawodowego z wyznaczonymi przez

my CRM są wykorzystywane do zarządzania relacjami z klientem), co pokazuje,

nas wcześniej wymaganiami. Także podczas wyszukiwania i selekcji kandyda-

że dla naszej ﬁrmy kandydat jest równie ważny jak klient. Dzięki aplikacji mamy

tów/kandydatek pasywnych brane jest pod uwagę wyłącznie ich doświadcze-

również możliwość śledzenia wszelkich kontaktów z kandydatami, monitoro-

nie. W dalszych etapach procesu ocena kandydata opiera się tylko na kompe-

wania efektywności procesów oraz pewność, że każdy otrzyma informację

tencjach – zarówno technicznych, jak i miękkich (takich jak umiejętność komu-

zwrotną. Pracujemy w nurcie Candiate Unique Exerience. Dbamy o dobry

nikacji z zespołem, znajomość języka obcego itp.). Płeć, wiek, osobiste przeko-

nastrój kandydatów, relaks osób starających się o pracę w Sii Polska i najwyż-

nania nie mają znaczenia. Ważnym aspektem, na który zwracamy uwagę, jest

szą jakość zapewnianą przez nasz zespół rekrutacyjny. Po spotkaniu z kandy-

również kultura osobista.

datem wykorzystujemy ankietę Candidate Experience Survey – każdy biorący
udział w rekrutacji do Sii może uczestniczyć w anonimowym badaniu dotyczą-

Sunrise System

cym jego satysfakcji z procesu. Ankieta sprawdza atmosferę podczas rozmo-

Ważne jest zapewnienie pracownikom realnego work&life balance – niech to

wy, stopień przygotowania osób biorących udział w procesie, terminowość

będzie spełniona obietnica dla każdego pracownika, niezależnie, czy ma obo-

otrzymania informacji zwrotnej o efekcie końcowym oraz pyta o propozycję

wiązki rodzinne. Zatrudniamy kobiety w ciąży – oczywiście o to nie pytamy, ale

usprawnień.

dwukrotnie w historii naszych rekrutacji kandydatki z obawą informowały, że

Transition Technologies PSC

będę potrzebowały za kilka miesięcy przerwy na rodzicielstwo. Ta informacja
nie miała wpływu na zatrudnienie – a możliwość rozpoczęcia pracy, skorzysta-

Istotny jest stały kontakt z kandydatem/ką, na każdym etapie rekrutacji i po jej

nia z urlopu i powrotu na stabilne stanowisko stały się olbrzymim i wartościo-

zakończeniu oraz szczera, otwarta komunikacja z kandydatem/ką.

wym czynnikiem motywacyjnym. Chętnie te case'y podkreślamy w komunikacji.
Pracownik szanowany jako człowiek, jako rodzic, odwzajemnia szacunek
swoim zaufaniem.

REKRUTACJA
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Firmy zatrudniające

do 50

osób

Firmy zatrudniające
od 51 do 250 osób

Firmy zatrudniające

powyżej 250

osób

II
Edukacja
EDUKACJA
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Programy mentoringowe
Czy w firmie działają wewnętrzne lub zewnętrzne programy mentoringowe (zarówno dla kobiet jak i mężczyzn)?
Firmy zatrudniające

do 50

64%
TAK

EDUKACJA

Firmy zatrudniające

Firmy zatrudniające

od 51 do 250 osób

osób

36%
NIE

27%
TAK

73%
NIE

powyżej 250

100%
TAK

osób

0%

NIE
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Chciałabym podkreślić znaczenie inicjatyw jakie ﬁrmy podejmują, aby kobiety czuły się docenione
i miały szansę na rozwój kariery, stając się liderkami w swoich ﬁrmach i branży technologicznej.
Firmy IT, które wzięły udział w badaniu świadomie wspierają rozwój kobiet. Z raportu wynika również, że w tych ﬁrmach
ważną rolę w rozwoju kobiet odgrywają wewnętrzni mentorzy, mentorki co naszym zdaniem jest oznaką rosnącej
świadomości w ﬁrmach.
W Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet mentoring biznesowy prowadzony jest od początku jej działalności. Uczestniczki
programów akceleracyjnych a w szczególności ﬂagowego programu akceleracyjnego, jakim jest "Biznes w Kobiecych
Rękach", mają możliwość współpracy z jedną z ponad 130 Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Rezultaty programów potwierdzają, że jest to bardzo skuteczne narzędzie w rozwoju umiejętności liderskich, a relacja mentoringowa
ma wymierny wpływ na sukces kobiecych przedsiębiorstw. Warto podkreślić, że jest to relacja dwustronna. Korzyści
z niej wynoszą obie strony. I Mentee, i Mentorka dzielą się swoim doświadczeniem i czerpią ze wzajemnego
powiązania.
Głęboko wierzę, że propagowanie idei mentoringu i angażowanie się kobiet z branży technologicznych w wsparcie

Dorota Czekaj

Prezeska Zarządu Fundacji,
Założycielka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet
i funduszu VC Black Swan

EDUKACJA

tych, które dopiero zaczynają swoje kariery czy budowę start-upów, przyczyni się do tworzenia kobiecych „role models"
i zachęci kobiety do odważnego i świadomego budowania swojej pozycji w biznesie i życiu.
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Pracownicy w roli prelegentów na wydarzeniach zewnętrznych
Czy firma prowadzi aktywne działania, aby pracownicy brali udział w wydarzeniach zewnętrznych w firmie w roli prelegenta?
Firmy zatrudniające

do 50

80%
12%

Firmy zatrudniające

od 51 do 250 osób

osób

TAK, KOBIETY CZĘSTO REPREZENTUJĄ NASZĄ
FIRMĘ PODCZAS WYDARZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
TAK, KOBIETY CZĘSTO ANGAŻUJĄ SIĘ
W ZEWNĘTRZNE WYDARZENIA FIRMOWE

Firmy zatrudniające

55%
45%

TAK, KOBIETY CZĘSTO REPREZENTUJĄ NASZĄ
FIRMĘ PODCZAS WYDARZEŃ ZEWNĘTRZNYCH

powyżej 250

100%

TAK, KOBIETY CZĘSTO ANGAŻUJĄ SIĘ
W ZEWNĘTRZNE WYDARZENIA FIRMOWE

4%

TAK, ALE KOBIETY NIE CHCĄ WYSTĘPOWAĆ
W ROLI PRELEGENTEK

9%

TAK, ALE GŁÓWNIE TO MĘŻCZYŹNI WYSTĘPUJĄ PODCZAS
WYDARZEŃ ZEWNĘTRZNYCH JAKO PRZEDSTAWICIELE FIRMY

4%

NIE PROWADZI

9%

TAK, ALE KOBIETY NIE CHCĄ WYSTĘPOWAĆ
W ROLI PRELEGENTEK

EDUKACJA

9%

osób

TAK, KOBIETY CZĘSTO REPREZENTUJĄ NASZĄ
FIRMĘ PODCZAS WYDARZEŃ ZEWNĘTRZNYCH
TAK, KOBIETY CZĘSTO ANGAŻUJĄ SIĘ
W ZEWNĘTRZNE WYDARZENIA FIRMOWE
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Pracownicy w roli prelegentów na wydarzeniach wewnętrznych
Czy firma prowadzi aktywne działania, aby pracownicy brali udział w wydarzeniach wewnętrznych w firmie w roli prelegenta?
Firmy zatrudniające

do 50

88%
12%

EDUKACJA

od 51 do 250 osób

osób

TAK, KOBIETY CZĘSTO REPREZENTUJĄ NASZĄ
FIRMĘ PODCZAS WYDARZEŃ WEWNĘTRZNYCH
NIE PROWADZI

Firmy zatrudniające

91%
9%

TAK, KOBIETY CZĘSTO REPREZENTUJĄ NASZĄ
FIRMĘ PODCZAS WYDARZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Firmy zatrudniające

powyżej 250

100%

osób

TAK, KOBIETY CZĘSTO REPREZENTUJĄ NASZĄ
FIRMĘ PODCZAS WYDARZEŃ WEWNĘTRZNYCH

NIE PROWADZI
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Promowanie "role models"
Czy w firmie promuje się tzw. "role models", które mogą być mentorami oraz zawodową inspiracją dla kobiet?
Firmy zatrudniające

do 50

TAK

80%

EDUKACJA

Firmy zatrudniające

Firmy zatrudniające

od 51 do 250 osób

osób

NIE

20%

TAK

27%

NIE

73%

powyżej 250

TAK

94%

osób

NIE

6%

29

Programy do dzielenia się wiedzą
Czy w firmie istnieją programy, które zachęcają do dzielenia się wiedzą wewnątrz firmy?

55%

44%

OD 51 DO 250

DO 50 OSÓB

9%

24%

OD 51 DO 250

DO 50 OSÓB

OSÓB

27%

12

OD 51 DO 250

DO 50 OSÓB

OSÓB

OSÓB

44%

81%

63%

Cykliczne spotkania wymiany
wiedzy pomiędzy pracownikami

Organizowane są wewnętrzne
szkolenia/warsztaty prowadzone
przez pracowników

Newslettery z artykułami
autorstwa pracowników

POWYŻEJ
250 OSÓB

EDUKACJA

POWYŻEJ
250 OSÓB

POWYŻEJ
250 OSÓB
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Programy do dzielenia się wiedzą
Czy w firmie istnieją programy, które zachęcają do dzielenia się wiedzą wewnątrz firmy?

45%

16%

OD 51 DO 250

DO 50 OSÓB

4%

9%

DO 50 OSÓB

OD 51 DO 250

OSÓB

44%

0%

Inne

Nie istnieją

POWYŻEJ
250 OSÓB

EDUKACJA

OSÓB

POWYŻEJ
250 OSÓB
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Dodatkowy budżet szkoleniowy
Czy w firmie jest zaplanowany budżet szkoleniowy, który uwzględnia inne niż obowiązkowe szkolenia i certyfikacje?
Firmy zatrudniające

do 50

Firmy zatrudniające

Firmy zatrudniające

od 51 do 250 osób

osób

powyżej 250

osób

100%
TAK

72%

64%

TAK

TAK

28%

36%
NIE

NIE

0%

NIE
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Realizacja tego projektu to niezwykłe doświadczenie. Rozpoczynaliśmy serią warsztatów koordynowanych przez Fundację Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Dzięki nim zdobyłyśmy
wiedzę, jakie wyzwania, rozwiązania i potrzeby należy zaadresować w badaniu. Poszerzyłyśmy
swoją wiedzę na temat tego, jak różna jest sytuacja małych, średnich i dużych ﬁrm. Panie
uczestniczące w warsztatach dzieliły się nie tylko zawodową perspektywą na to, jak ﬁrmy podchodzą do kwestii równych szans kobiet, ale również pokazały, że nadal szukamy rozwiązań
i pomysłów, jak działać w tym obszarze mądrze i skutecznie.
Zrealizowane badanie jest dużym osiągnięciem. Udało się je przeprowadzić, pozyskując odpowiedzi od znaczącej
grupy ﬁrm, w bardzo trudnym czasie. To nie tylko dowód na determinację twórców raportu, ale również przykład
tego, że ważne dla nas tematy zyskują także na znaczeniu w środowisku IT.
Rozwiązania opisane w raporcie, dobre praktyki, wskazówki i konkretne zrealizowane działania są skarbnicą wiedzy
i dają szansę innym ﬁrmom na skorzystaniu z zebranego know-how. To w moim przekonaniu jest największy sukces
raportu. Dzięki zgromadzonej wiedzy możliwe jest wdrażanie już przetestowanych rozwiązań, skorzystanie z otwartych drzwi i skrócenie drogi do tego, by szanse kobiet w IT zrównały się z możliwościami, jakie mają mężczyźni.

Dagmara Krzesińska

Prezes Fundacji Koalicji na rzecz
Polskich Innowacji

EDUKACJA
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Kryteria udziału w dodatkowych szkoleniach
Jeśli firma organizuje szkolenia, jakie są kryteria, wg. których pracownicy otrzymują możliwość udziału w nich?

18%

36%

OD 51 DO 250

DO 50 OSÓB

28%

55%

DO 50 OSÓB

OD 51 DO 250

OSÓB

63%
POWYŻEJ
250 OSÓB

Dofinansowanie
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20%

9%

DO 50 OSÓB

OD 51 DO 250

OSÓB

25%
POWYŻEJ
250 OSÓB

18%

16%

OD 51 DO 250

DO 50 OSÓB

OSÓB

25%
POWYŻEJ
250 OSÓB

Możliwość odbycia szkolenia Możliwość odbycia szkolenia
w godzinach pracy
dotyczącego innego zakresu
rozwoju niż zakres obowiązków
pracownika

OSÓB

63%
POWYŻEJ
250 OSÓB

Nie organizuje
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Szkolenia rozwijające umiejętności liderskie
Czy firma prowadzi program/szkolenia służące rozwijaniu umiejętności liderskich w zespole?
Firmy zatrudniające

do 50

Firmy zatrudniające

od 51 do 250 osób

osób

64%
NIE
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powyżej 250

TAK

TAK

55%
NIE

osób

100%

45%

TAK

36%

Firmy zatrudniające

0%
NIE
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Miałem szczęście uczyć się z bardzo zdolnymi, pracowitymi i utalentowanymi koleżankami.
Gdy pracowałem w globalnych korporacjach równość płci, rozwoju zawodowego, bezpieczeństwa pracy, szans kariery były głęboko osadzone w wartościach tych organizacji. Pomimo to,
systematycznie szukaliśmy sposobów wyrównujących kobietom szanse zawodowe, a to właśnie kobiety wiedziały najlepiej co należy i można zmienić.
Niniejsze opracowanie jest bankiem tego typu praktyk i wdrożeń realizowanych wśród małych i dużych przedsiębiorstw. Gratuluję ﬁrmom, które wzięły udział w tym badaniu i chciałbym podziękować za podzielenie się swoimi
doświadczeniami i pomysłami. Poprzez propagowanie dobrych praktyk jesteśmy w stanie nie tylko docenić wyróżniające się inicjatywy, ale również zachęcić innych do nowych projektów i poprawiać swój własny sposób działania.
My wszyscy, kobiety i mężczyźni, wiemy jak dużo jeszcze jest do zrobienie w tym obszarze.

Andrzej Dulka

Prezes Polskiej Izby Informatyki
i Telekomunikacji
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Czy w firmie działają wewnętrzne lub zewnętrzne
programy mentoringowe?
(zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn)

EDUKACJA
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Firmy zatrudniające do 50 osób
Appliscale

cHow

Preferujemy cykliczne spotkania ze swoim liderem oraz cykliczne spotkania

W skali tak niedużej ﬁrmy jak nasza, wiele kwestii nie jest jeszcze sformalizo-

wymiany wiedzy przy udziale mentorów z zewnątrz. Organizujemy również

wanych. Komunikujemy zespołowi otwartość na wspieranie indywidualnych

wewnętrzne warsztaty dla pracowników.

ścieżek rozwoju i sondujemy w trakcie rozmów ewaluacyjnych, czy pojawia się

Appsilon

inicjatywa lub potrzeba zmian. Realizujemy działania wewnętrznie, wykorzystując kompetencje zespołu zarządczego. Przykład: ze względu na modyﬁkację

Każdy członek i członkini zespołu ma swojego menedżera lub menedżerkę,

proﬁlu działalności, w roku 2019 przeprowadzone zostały rozmowy z trzema

którzy odpowiadają za rozwój danej osoby w swojej roli. Z sukcesem funkcjo-

pracownicami, które zajmowały się wycofywanym z oferty obszarem. Celem

nuje program Personal Development Budget (+5% wynagrodzenia miesięcz-

było zdeﬁniowanie ich oczekiwań zawodowych, aspiracji, a na tej bazie podję-

nie), który członkinie i członkowie zespołu mogą indywidualnie wydawać na

cie decyzji, czy jesteśmy w stanie zaproponować im atrakcyjne stanowiska

rozwój osobisty, w tym np. psychoterapię, coaching, udział w szkoleniach przy-

i uniknąć rozstania. Okazało się, że wszystkie są podekscytowane nabyciem

wództwa, czy standardowe formy podnoszenia kwaliﬁkacji.

nowych umiejętności, które pozwolą im zaangażować się w priorytetowy

Bee Talents

obszar działalności ﬁrmy, czyli projekty technologiczne. Zaplanowano program

Tak, w ﬁrmie dbamy o wymianę wiedzy między zespołem. Nie nazywamy tego

cownice w pełni poświęciły się nowym zadaniom.

bezpośrednio programem mentoringowym, ale mamy uruchomione następu-

mentorski, który trwał mniej więcej trzy miesiące. Po jego zakończeniu pra-

jące projekty wewnętrzne: – akademia lidera, która przygotowuje młodych

Cloudware Polska

liderów do swojej funkcji – peer 1:1, podcast, w którym dajemy sobie wsparcie

Tak, posiadamy program płatnych praktyk studenckich, z możliwością konty-

w konsultacjach 1:1 z liderem bądź ze współpracownikami. Na slacku spraw-

nuacji współpracy z najbardziej zaangażowanymi osobami.

nie działa kanał "help me", gdzie wrzucamy prośby o feedback oraz pomoc
w konkretnych sprawach. Sami także występujemy w rolach mentorów w róż-

Code Squat

nych programach startupowych oraz innych np. "Mentoring Walk".

Firma zatrudnia stażystów/stażystki w ﬁrmie. Osobami opiekuje się mentor,
który przyznaje zadania. Osoba na stażu komunikuje też jakie ma braki. Zadaniem mentora jest więc nauka podstaw z zatrudnioną/zatrudnionym.

EDUKACJA
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Firmy zatrudniające do 50 osób
Coders Lab – Szkoła IT

Engave

W ramach każdego działu w ﬁrmie dbamy o to, żeby Manager miał niezbędne

Zarówno prezes ﬁrmy jak i dyrektor zarządzająca są wieloletnimi, aktywnymi

kwaliﬁkacje do rozwoju swojego zespołu, do weryﬁkacji kompetencji twardych,

mentorkami biznesowymi. Obie dbają o rozwój zespołu. Mentoring jest wpisa-

jak i miękkich czy potencjału pracowników. W miarę swoich możliwości dba on

ny w naszą kulturę organizacyjną. Dbamy o mentoring naszej kadry zarządza-

o indywidualny rozwój każdej osoby w zespole, zwracając uwagę na motywa-

jącej, aby na bieżąco wzmacniać ich cechy przywódcze. Również każdy dyrek-

cję tej osoby i poczucie, że ten rozwój ma sens. Firma dba o to, żeby zapewnić

tor działu jest nakierowywany na rozwój swojego zespołu. Pomaga rozwijać

Managerom dodatkowe wsparcie w postaci szkoleń lub indywidualnych kon-

kompetencje, wspiera i motywuje do pracy na rzecz przyszłego awansu. Pro-

sultacji z osobą bardziej doświadczoną w obszarach, które tego wymagają.

ponuje szkolenia i ścieżki rozwoju zawodowego. Prowadzone są również

Zatrudniamy w ﬁrmie osoby o różnych kwaliﬁkacjach, również z wykształce-

oceny okresowe w modelu 180 i 360 stopni, ale nie nastawione na raportowa-

niem psychologicznym, ponieważ wiemy jak ważne jest dobre funkcjonowanie

nie a raczej, aby dać każdemu feedback i konkretne wskazówki rozwojowe.

wszystkich pracowników i ich samopoczucie psychiczne. Jednym z naszych

Wspieramy się wszyscy wzajemnie - jeden przez drugiego w dokonywaniu

dodatkowych beneﬁtów jest możliwość uczestniczenia w wybranych szkole-

kroków milowych w obszarach wiedzy, myślenia i doświadczenia.

niach zewnętrznych, jak i organizowanych przez samą ﬁrmę szkoleniach wewnętrznych.

Cux.io

Escola
Od początku istnienia spółki zarząd twierdził, że ludzie to podstawa prężnie
działającej ﬁrmy. Escola wychodzi z założenia, że szkolenie pracowników

Jesteśmy małą ﬁrmą i w tym momencie to my, jako zarząd pełnimy rolę men-

i ciągłe poszerzanie ich kwaliﬁkacji jest drogą do sukcesu jednostki jak i całego

torów. Każdy z pracowników regularnie (minimum raz na kwartał) zapraszany

zespołu. W spółce zatrudnionych jest kilku menadżerów projektów, którzy na

jest na rozmowę feedbackową, w trakcie której omawiamy jego postęp i zało-

bieżąco monitorują potrzeby pracowników i wychodząc przed szereg propo-

żenia w rozwoju kariery. Sprawdzamy, czy idziemy w dobrym kierunku, czy

nują szkolenia wewnętrzne jak i zewnętrzne, w których pracownicy bardzo

pracownik miał szansę rozwinąć umiejętności, których chęć zgłaszał poprzed-

chętnie biorą udział.

nio, czy my, jako mentorzy wspieramy również dążenie do celu, omawiamy
działania, które dodatkowo należy podjąć aby np. przyspieszyć, usprawnić
rozwój.

EDUKACJA

39

Firmy zatrudniające do 50 osób
Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej

Planet Plus

Tak, ﬁrma posiada wewnętrzny nieformalny program mentoringowy. Prezeska

Każdy z pracowników ma tzw. 1-2-1 ze swoim managerem, gdzie poruszane

Fundacji, z każdą/ym pracowniczką/pracownikiem indywidualnie omawia jej/je-

są zarówno kwestie związane z performancem w pracy, ale również własnymi

go plan rozwoju zawodowego w ramach celów, które realizuje Fundacja

oczekiwaniami dotyczącymi rozwoju. Dla nas – dla ﬁrmy, najważniejszym

Giraffe Studio

aspektem jest rozwój i chęć stwarzania siebie jako lepszego człowieka, pracownika. Mentor to osoba, która ma pomóc w tej ścieżce kariery dlatego

Pracownicy/e starsi stażem biorą pod swoje skrzydła nowych współpracowni-

mamy politykę otwartych drzwi i otwarty kalendarz na rozmowę o rozwoju

ków, pomagają im rozwijać umiejętności, wprowadzają i wspierają, w prowa-

bądź potrzebę wsparcia.

dzonych przez ﬁrmę projektach, dają wskazówki techniczne/ odnoszące się do
specyﬁki pracy w danym środowisku, a co najważniejsze są zawsze gotowi

Project: People Poland

służyć wsparciem, są otwarci na pytania, kierują się empatią i zrozumieniem.

Prowadzimy wewnętrzną wymianę wiedzy, w której udział biorą zarówno

Koleżeństwo, życzliwość, zespołowość - te zasady towarzyszą nam w codzien-

kobiety, jak i mężczyźni. Każdy może zgłosić obszar, w którym chciałby podzie-

nej pracy. Każdy z nas, niezależnie od wieku czy płci posiada te same szanse

lić się swoją wiedzą. Na Slacku mamy specjalny kanał przeznaczony do komu-

i możliwości zadawania pytań oraz poszukiwania wsparcia w zespole.

nikacji w tym zakresie. W ciągu miesiąca przeprowadzamy minimum 4 treningi

MD Business - Mobee Dick

powyżej godziny, w które zaangażowany jest cały zespół. W zeszłym roku prowadziliśmy również bezpłatne konsultacje dla kobiet wspierające ich rozwój

W naszej ﬁrmie są dostępne formy wzajemnego mentorowania wśród pra-

w biznesie. Uczestniczymy także w wielu inicjatywach zewnętrznych, jak men-

cowników, szkolenia wewnętrzne oraz pomoc kolegów na każdym etapie

toring "Odważ się Mamo" organizowany przez Mamo Pracuj, w którym udział

wdrażania do pracy i dalszego rozwoju.

biorą 3 przedstawicielki naszego zespołu.

Share Lock
Korzystamy z usług coacha biznesowego i mentora. Cyklicznie spotykamy się
z nim, aby omówić postępy w pracach nad projektem i wyznaczamy kamienie
milowe naszych przyszłych zadań.
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Boldare

Grupa TENSE Polska

Do niedawna prowadziliśmy indywidualne programy mentoringowe w obsza-

W wewnętrznym programie mentoringowym biorą udział wszyscy nowi pra-

rze technologii dla programistów chcących podnosić swoje kompetencje,

cownicy w Dziale SEO oraz Dziale Obsługi Klienta. Niezależnie od poziomu

jednak odeszliśmy od nich na rzecz holistycznego rozwijania i mentoringu dla

wiedzy, nowa osoba na początku współpracy, może liczyć na wsparcie dedyko-

całych zespołów. Mamy tzw. "chaptery tematyczne" – spotkania osób pełnią-

wanego mentora, który służy jej radą i pomocą, wspiera w rozwoju oraz

cych rolę w tym samym obszarze (designerów, developerów w konkretnych

wdraża w poznanie standardów przyjętych w danych dziale. Mentorami

technologiach, ale też opiekunów zespołów - w tematach liderskich), w czasie

w podanych działach są osoby wyróżniające się wysokim poziomem wiedzy,

których wymieniają się wiedzą, spostrzeżeniami na temat codziennej pracy,

bogatym doświadczeniem i kompetencjami pozwalającymi na jej przekazanie.

motywują siebie wzajemnie i podnoszą poziom kompetencji w swoich dziedzinach z korzyścią dla całej organizacji. Promujemy też odpowiedzialność za

Sagra Technology

własny rozwój – indywidualne cele rozwojowe są ustalane w porozumieniu

Nie mamy sformalizowanego procesu mentoringu. Staramy się dzielić wiedzą

z opiekunem zespołu, tak by były zgodne z priorytetami, strategią i celami

każdego dnia, mentorem w konkretnej dziedzinie może okazać się kolega

organizacji oraz zainteresowaniami i potrzebami pracownika, a wspierają

z biurka obok, czy przełożony i tak też często bywa! Oprócz tego, podczas

mentorsko w ich realizacji przedstawiciele zespołu People & Community.

wdrożenia każdy pracownik ma swojego opiekuna, który wspiera go swoją

Edenred Polska

wiedzą i doświadczeniem. Po zakończonym wdrożeniu pracownik nie pozostaje sam, jest monitorowany i wspierany przez Dział HR i swojego przełożonego.

W ﬁrmie prowadzony jest globalny program mentoringowy dla kobiet, w który

W stosunku do wszystkich stosujemy takie same zasady. W razie potrzeby

włączony jest top management Edenred z 46 krajów. Z Edenred Polska

wsparcia naszych pracowników korzystamy też z zewnętrznych doradców.

w programie uczestniczy 10% pracowników.
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Allegro

Cognifide Polska

W naszej ﬁrmie działa program mentoringowy, który chcemy rozwinąć na

Dzielenie się wiedzą jest dla nas bardzo ważne i aktywnie zachęcamy do tego

szerszą skalę. Wprowadziliśmy również program Turystyki międzyzespołowej.

naszych pracowników, bez względu na ich płeć, wiek czy dział, w którym pracu-

Każdą z osób, która przystąpi do programu opiekuje się Mentorka/Mentor.

ją. Zapewniamy im do tego różne kanały: Lighting Talks, Tech Meetings, we-

Turystyka polega na tymczasowej zmianie stanowiska. Może trwać od 2 tyg. do

wnętrzne i zewnętrzne konferencje, szkolenia wewnętrzne prowadzone przez

3 miesięcy. Turystyka ma trzy główne założenia: 1. Wspiera wymianę wiedzy

pracowników. W ramach mentoringu, spotkania odbywają się zarówno 1:1, jak

pomiędzy zespołami, aby dana osoba mogła zdobyć wiedzę na temat innego

i większej grupie inicjatywa powinna wychodzić od mentee i to on szuka men-

obszaru biznesowego i zastosować ją w swoim bieżącym projekcie po powro-

tora w organizacji. Nie musi to być osoba z tego samego działu, zachęcamy,

cie. 2. Pozwala zatrzymać talenty w organizacji. Jeśli dana osoba rozważa

aby odkrywać nowe możliwości i znaleźć kogoś spoza swojego najbliższego

zmianę pracy, to w pierwszej kolejności może sprawdzić, jak odnajdzie się przy

zespołu. Mentoring dotyczy zarówno umiejętności technicznych, jak i mięk-

innym projekcie i docelowo zmienić zespół na stałe. 3. Pomaga w przebranżo-

kich. Długość relacji, intensywność spotkań i tematyka są ustalane w zależno-

wieniu się. Do programu może przystąpić każda/y zatrudniona/y po uzyskaniu

ści od potrzeb mentee, nie ma ograniczeń czasowych. Wymiana wiedzy może

zgody obecnej/go i docelowej/go przełożonej/go oraz wykazaniu korzyści dla

się odwrócić i w pewnych obszarach to mentor zostanie mentee, bo obie

wszystkich stron.

strony wnoszą ważny wkład do relacji.

BNP Paribas Bank Polska

Credit Agricole Bank Polska

W ramach programów rozwojowych realizowanych w banku mamy także pro-

W zależności od potrzeb korzystamy z opieki mentora w celu rozwijania kom-

gramy mentoringowe, w ramach których pracownicy, głównie menedżerowie

petencji, czy też realizacji ścieżki zawodowej danej osoby. Formułę mentoringu

z dużym stażem, są mentorami dla młodszych stażem kolegów. Elementy

wykorzystujemy również do realizacji konkretnych zadań.

programu mentoringowego można znaleźć w programie Leaders for Tomorrow, czy w Programie Przywództwa.
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Credit Suisse (Poland)

Orange Polska

W ﬁrmie działa szereg programów mentoringowych dedykowanych określo-

Mentoring polega na opiece mentora w celu rozwijania kompetencji oraz

nym departamentom. Zgłaszają się do nich zarówno osoby chcące zostać

realizacji ścieżki zawodowej osoby szkolonej. To udzielanie rad nie tylko

mentorem, jak i te poszukujące mentora, którzy następnie dopasowywani są

w zakresie konkretnych zadań, lecz także w sprawie kształtowania ścieżki

do siebie na podstawie wypełnionych ankiet. Pracownicy w Polsce mają rów-

zawodowej i rozwoju osobistego. W Orange mentoring jest procesem, który

nież możliwość zgłoszenia się do programu mentoringowego prowadzonego

ma ustalone ramy czasowe i opiera się na dobrowolnym udziale dwóch stron.

przez European Women's Network, który łączy osoby zatrudnione w całym

W praktyce mentorem jest zwykle menager lub osoba z większym doświadcza-

regionie EMEA. Większość uczestników tego programu to kobiety.

niem o jeden lub dwa stopnie wyżej w strukturze, aby wspierać postępy

DataArt

w sferze zawodowej bez jakiejkolwiek zależności służbowej lub funkcjonalnych
powiązań. Proces jest w pełni poufny, ma bezstronny charakter i polega na

Nasze wewnętrzne działania obejmują między innymi różnorodne społeczno-

otwartym dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami. Dodatkowo członkowie

ści profesjonalne. Można dołączyć do nich zarówno w roli mentora, jak i pod-

Zarządu ﬁrmy, przede wszystkim dla kobiet z grona talentów, prowadzą poza

opiecznego mentora. Mentorzy są przydzielani do konkretnych uczestników

mentoringiem tzw. Job shadowing (czyli pracownicy towarzyszą liderom przez

już pierwszego dnia, pomagają im rozwijać nie tylko umiejętności twarde, ale

pewien czas w codziennej pracy) dzięki czemu dzielą się nie tylko wiedzą, ale

także szeroko pojęte umiejętności miękkie. Mentor pomaga także w określe-

pozwalają osobiście doświadczyć metod zarządzania zespołami i bezpośred-

niu konkretnej ścieżki rozwoju zawodowego. Pracujemy w ramach domen

nio obserwować w pracy mentora.

związanych z branżami (np. ﬁnanse, turystyka, opieka medyczna, etc.). Delivery
Manager reprezentujący daną domenę szkoli Project Managerów, którzy podnoszą kompetencje nie tylko w swojej macierzystej domenie, ale również tych
równoległych. Oznacza to, że Project Managerowie są przygotowywani do
zajęcia roli kierowniczej, awansu oraz ewentualnej zmiany domeny. Wśród
mentorów i podopiecznych mentorów stale utrzymywany jest balans w udziale kobiet i mężczyzn - w ramach programu kobiety stanowią 31% szkolących
lub uczestników szkoleń.
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Procter & Gamble

Roche Polska

W P&G praktykujemy tzw. reverse mentoring, czyli odwrócony mentoring,

Posiadamy One IT Mentoring Program – globalny program, który umożliwia

który jest częścią nie tylko naszej strategii biznesowej, ale także kultury organi-

połączenie osób z różnych lokalizacji w roli Mentora oraz Mentee. Celem pro-

zacyjnej. W takim modelu obie strony uczą się od siebie nawzajem, uzupełnia-

gramu jest rozwój osobisty, poszerzenie sieci kontaktów, lepsze zrozumienie

jąc swoje kompetencje. Młody pracownik czerpie z doświadczenia pracownika

globalnej organizacji, biznesu oraz realizacja indywidualnie opracowanego

z długoletnim stażem, a mentor poznaje nowości, świeże podejście, inne spoj-

celu/planu pomiędzy Mentorem a Mentee. Każdy pracownik ma możliwość

rzenie czy potrzeby wynikające m.in. z różnicy pokoleniowej. Nasze ekspertki

zgłoszenia się do programu, nawet w obu rolach jednocześnie! Ponadto

uczestniczą też w zewnętrznym programie mentoringowym IT for SHE, poma-

wspieramy bardzo mocno nieformalny mentoring pomiędzy pracownikami,

gającym młodym kobietom w wyborze studiów na kierunkach informatycznych

który wzmacnia plan rozwoju zarówno Mentee, jak i Mentora.

i w wejściu na rynek pracy w wyuczonym zawodzie. Jako ﬁrma angażujemy się
w różne inicjatywy, które mają na celu popularyzację rozwoju kobiet w sekto-

Sii Polska

rze IT. Kontakt z kobietami, która doszły do wysokich stanowisk w świecie IT,

Aktualnie dla stanowisk managerskich, trwają prace nad dostosowaniem pro-

pokazuje ich młodszym koleżankom, że jest tu dla nich miejsce.

gramu dla wszystkich pracowników. Zarówno Mentorzy, jak i Mentee zgłaszają

Publicis Groupe

się samodzielnie, a następnie przygotowywany jest harmonogram działań.
Całość uwzględnia dużo działań promocyjnych takich jak artykuły, wywiady

Oferujemy mentoring na linii Peer2Peer, wsparcie dedykowanego HR Busi-

z uczestnikami czy ﬁlmy. W ramach powstałego Community Sii Power Women

ness Partnera; funkcja "Buddiego" dla nowych osób wchodzących do ﬁrmy

prowadzimy także działania wspierające kobiety w rozwoju, ocenie własnych

oraz liczne programy mentoringowe zwane szkółkami (np. Business Intelligen-

kompetencji i umacnianiu wizerunku eksperta. W ramach tego Community

ce, SEM, Programmatic) polegające na tym, że mała grupa osób (często z nie-

pracujemy nad stworzeniem programu mentoringowego dedykowanego

wielkim doświadczeniem) jest objęta programem szkoleniowym oraz wspar-

matkom.

ciem i opieką doświadczonego w danym obszarze mentora, takie szkółki
często skierowane do osób, które zatrudniamy i dopiero po 3 miesiącach
takiego programu osoby zaczynają pracować w konkretnych zespołach na
projektach, ale są także takie dla osób w ﬁrmie, które chcą podnieść swoje
kompetencje / nabyć nowe w danej dziedzinie.
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SoftServe Poland

Transition Technologies PSC

Mentoring jest obecnie jedną z najbardziej promowanych i najczęściej wybie-

Aktualnie wprowadzamy program mentorinowy. W organizacji zbudowaliśmy

ranych przez pracowników SoftServe form rozwoju. Nasz program jest bez-

społeczność kobiet Women in Power, w ramach tej akcji chcemy budować

płatny, a w jego ramach oferujemy kilka rodzajów mentoringu: biznesowy,

kulturę równości oraz zwiększyć pulę kobiet w IT oraz na stanowiskach mana-

liderski, techniczny, grupowy czy też mentoring kariery. Celem programu jest

gerskich. Mają w tym pomóc konferencje organizowane dla kobiet, szkolenia,

nie tylko rozwój wybranych kompetencji u danego członka/członkini zespołu,

a także program mentoringowy.

ale i relacji zawodowej między mentorem/mentorką a jego/jej podopiecznym/podopieczną. To relacja oparta na zaangażowaniu, otwartej komunikacji,

Veracomp

wzajemnym zaufaniu, szacunku, chęci rozwoju, nauki i dzielenia się wiedzą.

Oferujemy 3-miesięczną opiekę mentorską podczas wdrożenia nowego pra-

Wśród naszych mentorów i mentorek znajdują się zarówno developerzy, jak

cownika, mentorem zostaje osoba najbliżej współpracująca - lub wykonująca

i liderzy funkcyjni, a nawet członkowie zarządu. Każda para mentoringowa ma

podobne zadania.

także swojego opiekuna/opiekunkę. Pomagają oni dobrać pary, a także szkolą
nowych uczestników programu. W ﬁrmie działa też społeczność mentorów
i mentorek, w ramach której dzielą się oni/one swoimi doświadczeniami.

Sunrise System
Mentoring dedykowany jest osobom osiągającym wyjątkowy etap w karierze –
niekiedy to awans oznaczający radykalną zmianę bądź udział w zupełnie
nowych strategicznych projektach. Większość top menedżerów w ﬁrmie to
menedżerki. Do dyspozycji w roli mentorów mają menedżerów i menedżerki
z 5 powiązanych spółek.
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Czy w firmie istnieją programy,
które zachęcają do dzielenia się wiedzą wewnątrz firmy?
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Firmy zatrudniające do 50 osób
PushPushGo

ReaktorX

Posiadamy kanał na Slacku o nazwie edu-and-books.

Organizujemy statusy, podczas których rozmawiamy, dzielimy się spostrzeżeniami i wiedzą.

Firmy zatrudniające od 51 do 250 osób
Droids On Roids
Posiadamy biblioteczkę ﬁrmową. Organizujemy meetupy wewnętrzne dot.
przeszłych projektów; retrospektywy, które pozwalają uczyć się na błędach.
Warsztaty wewnętrzne organizowane są przez pracowników dla pracowników.
Tworzymy również blogposty, organizujemy spotkania grup kompetencyjnych
oraz spotkania liderów w celu wymiany doświadczeń (aktualnych problemów).
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Allegro

DataArt

Organizujemy wewnętrzne szkolenia / warsztaty prowadzone przez pracowni-

Posiadamy i stale rozwijamy platformę EDU, która obejmuje kursy i szkolenia

ce/ków Allegro, przesyłamy newslettery z artykułami ich autorstwa, które stwa-

w zakresie umiejętności twardych i miękkich, tworzone przez pracowników

rzają wiele możliwości do dzielenia się wiedzą zarówno wewnątrz organizacji,

obu płci. Za dobór kursów i szkoleń dla pracowników odpowiada Education

jak i na zewnątrz. Mamy dedykowaną platformę szkoleniową (e-learningową),

Department (udział kobiet i mężczyzn w dziale wynosi 50/50) oraz pracownicy

której jednym z elementów jest prowadzenie wewnętrznych szkoleń specjali-

ﬁrmy uczestniczący regularnie w spotkaniach społeczności technologicznych.

stycznych przez pracownice/ków dla zespołu Allegro. Raz do roku odbywa się

Ponadto, dajemy naszym specjalistom możliwość dzielenia się z zespołem

wewnętrzna konferencja technologiczna dla działu IT. W tegorocznej,

wiedzą zdobytą podczas zewnętrzynych konferencji i warsztatów oraz intere-

13. edycji wzięło udział 700 osób z zespołu Allegro, a 40 z nich wystąpiło w roli

sującymi case studies z projektów, w formie spotkań w grupach o komforto-

prelegentek/tów. W ramach inicjatywy Allegro Tech pracownice/y występują

wym dla prelegenta rozmiarze bądź webinarów prowadzonych dla większej

również jako prelegentki/ci na zewnętrznych oraz wewnętrznych wydarze-

liczby osób w kilku lokalizacjach.

niach, które organizujemy jak np. Allegro Tech Talks, Allegro UX Talks, Misja
zmiana branży. W 2019 r. było to 175 osób, które przygotowały ponad 300

Orange Polska

prezentacji w Polsce i na świecie. Działania edukacyjne nie zostały wstrzymane

Organizujemy społeczność na wewnętrznym portalu Plazza, sharepoint, Wie-

podczas pandemii. Nasi wewnętrzni ekspertki i eksperci wciąż mogą dzielić się

dzostrada, międzynarodowe webinary, peer mentoring, a także dni z rozwo-

wiedzą biorąc udział w Allegro Tech Podcast, przygotowując artykuły na bloga

jem dla wszystkich pracowników. W ﬁrmie istnieje blisko 100 różnych społecz-

oraz uczestnicząc w meetupach online Allegro Tech Live. Wszystkie te aktyw-

ności i ﬁrma stawia na ten sposób uczenia się w przyszłości.

ności mają miejsce w czasie pracy i są w pełni refundowane przez Allegro.

Publicis Groupe
Mamy cykliczne spotkania służące do wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami wewnątrz ﬁrmy i omawiania praktycznych case’ów, szkoleń. Organizujemy
warsztaty prowadzone przez pracowników, wysyłamy newslettery z artykułami.
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Firmy zatrudniające powyżej 250 osób
Roche Polska

Sii Polska

Organizujemy cykliczne spotkania wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami.

Organizujemy cykliczne spotkania wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami,

Nasi eksperci tworzą Centers of Excellence skupione wokół poszczególnych

wewnętrzne szkolenia / warsztaty prowadzone przez pracowników, a także

technologii i domen. Organizowane są również wewnętrzne szkolenia / warsz-

newslettery z artykułami, których autorami są pracownicy Sii Polska. W 2020

taty prowadzone przez pracowników. Wydawany jest newsletter, w którym

roku uruchomiliśmy także Sii Communities - inicjatywę wewnętrzną pozwalają-

ukazują się artykuły autorstwa naszych pracowników.

cą na lepszą wymianę wiedzy i integrację pracowników w ramach dedykowanych grup, niezależnie od jednostek organizacyjnych, w których pracują i ich
lokalizacji. Aktywność w grupach opiera się na treściach generowanych przez
ich użytkowników, którzy prowadzą dyskusje, dzielą się wiedzą i otrzymują
wsparcie ekspertów.
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Formy wsparcia przed macierzyństwem
W jaki sposób firma wspiera kobiety przed porodem i pójściem na urlop macierzyński?
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Metody komunikacji z firmą podczas urlopu macierzyńskiego
Jakie wybrane metody, pozwalające kobiecie być na bieżąco z życiem firmy podczas urlopu macierzyńskiego, stosuje firma?
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Raport „Strong Leaders Creator in IT” to jedna z ważniejszych publikacji 2020 roku - dogłębnie
ukazuje i analizuje sytuację kobiet w IT, dywersyﬁkując ją według rozmiaru ﬁrmy od małej,
przez średnią, po korporacje.
Moją uwagę najbardziej zwróciła sekcja "Macierzyństwo i opieka" - w środowisku IT, wciąż zdominowanym przez
mężczyzn, nie jest to często omawiany temat.
Skupiłam się szczególnie na rozwiązaniach oferowanych przez ﬁrmy liczących powyżej 250 pracowników i pracowniczek. Wraz z większym rozmiarem ﬁrmy w parze idą większe budżety, liczyłam więc, że rozwiązania stosowane przez
duże ﬁrmy będą mogły posłużyć jako pewnego rodzaju drogowskaz dla ﬁrm małych i średnich.
Nie zawiodłam się - duże ﬁrmy zdecydowanie szanują decyzję pracowniczek i pracowników o powiększeniu rodziny
i oferują wiele rozwiązań wspierających matki i ojców.
Najciekawsze z nich to: oferowanie podczas urlopu macierzyńskiego lub tacierzyńskiego możliwości szkoleń przez
dostęp do platform szkoleniowych, wykłady na tematy związane z rodzicielstwem, czy dodatkowy dzień wolny w roku

Kasia Tatomir-Rebeś
Chief Operating Oﬃcer
Monterail

na spędzanie czasu z dzieckiem. Liczę, że dzięki publikacji tego raportu liczba podobnych rozwiązań w ﬁrmach każdego rozmiaru wzrośnie.
W branży IT świadomość potrzeby i korzyści ze wspierania różnorodności jest coraz większa, tworzone są nowe
strategie i wzorce jak można ją zapewniać. Raport „Strong Leaders Creator in IT” jest doskonałym źródłem pomysłów dla każdej ﬁrmy, wskazując co jeszcze mogą w swoich działaniach usprawnić.
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Wsparcie po powrocie z urlopu macierzyńskiego
Czy firma wspiera kobiety w powrocie z urlopu macierzyńskiego?
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Formy wsparcia po powrocie z urlopu macierzyńskiego
W jaki sposób firma wspiera kobiety po powrocie z urlopu macierzyńskiego?
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DOSTOSOWANYCH DO MOŻLIWOŚCI NAKARMIENIA DZIECKA
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Praktyki łączące życie zawodowe z rodzinnym
Jakie praktyki, pozwalające pogodzić życie zawodowe z życiem rodzinnym, stosuje firma? Dotyczy kobiet i mężczyzn.
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Czy wyżej wskazane praktyki są oferowane zarówno kobietom, jak i mężczyznom?
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„Musimy poprawić to, z jakimi uprzedzeniami muszą sobie radzić kobiety. Nie powinieneś czuć
się zobowiązany do wspierania danej osoby tylko dlatego, że jest kobietą, ale powinieneś
wspierać ją, bo wierzysz w jej pomysły i umiejętności" - powiedziała Sheryl Sandberg, członkini
zarządu Facebooka.
Sandberg jest dziś jedną z najbardziej wpływowych kobiet na świecie, mimo to wyznała, że całe życie zmagała się
z „syndromem oszustki". To problem, który często dotyczy kobiet na wysokich stanowiskach – uważają że znalazły
się na nich nie z powodu umiejętności i ciężkiej pracy, ale zbiegu okoliczności.
Nic dziwnego, brakuje role model – na czele ﬁrm jest wciąż za mało kobiet. Według raportu ﬁrmy McKinsey tylko
6 proc. polskich przedsiębiorstw jest zarządzanych przez prezeski, a 63 proc. ﬁrm w ogóle nie ma w zarządzie
kobiet. Szczególnie widać to w branży IT, pełnej stereotypów, że kobiecie trudniej niż mężczyźnie poradzić sobie
z nowymi technologiami.
O wadze problemu świadczy wysyp inicjatyw, które chcą ten stan rzeczy zmienić – powstają kampanie społeczne,
organizacje, kursy i społeczności zachęcające dziewczyny do nauki programowania. Na nic się to jednak zda, jeśli nie

Karolina Jaroszewicz
Szefowa wydań specjalnych,
wicenaczelna magazynu
„Wysokie Obcasy Praca”
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odrzucimy krzywdzących stereotypów i nie przyjrzymy się problemowi nierówności płci. Dlatego tak bardzo potrzebne są raporty takie jak „Strong Leaders Creator in IT" promujące dobre praktyki w ﬁrmach, m.in. te stwarzające
kobietom warunki do godzenia pracy z macierzyństwem.
Bo przecież Sheryl Sanderg to nie tylko COO Facebooka, ale też matka. Jak widać jedno nie przeszkadza drugiemu.
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Urlop tacierzyński
Czy w firmie mężczyźni korzystają z urlopu ojcowskiego/tacierzyńskiego/rodzicielskiego?
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Raport „Strong Leaders Creator in IT” powstawał w bardzo trudnych czasach, gdy managerowie zmagali się z biznesowymi skutkami pandemii w swoich organizacjach. Tym bardziej warto
docenić, że ﬁrmy znalazły czas, by odpowiedzieć na pytania organizatorek.
Dla tych z Państwa, którzy dopiero teraz dowiedzieli się o badaniu będzie to zdecydowanie inspirująca lektura i zbiór
wskazówek, jak budować jeszcze lepszą kulturę organizacyjną. Gorąco zachęcam do tego liderów organizacji
z obszaru innowacji, bo to właśnie kultura organizacji decyduje o poziomie innowacyjności.
Dodatkowo dla mężczyzn może to być szansa na "wyjście poza swoje pudełko" i spojrzenie na tworzenie miejsca
pracy oczami kobiet. Może być to kluczowe dla zbudowania fundamentu organizacji, w której chcą pracować najbardziej utalentowane osoby.
Ten raport to zestaw gotowych do wykorzystania dobrych praktyk, które będą inspirować kolejne organizacje, które
pomogą wyrównać szanse na rynku pracy dla kobiet w obszarze rekrutacji, rozwoju kariery i macierzyństwa.
Jako zaangażowany tata rozumiem, jak dużym wyzwaniem może być osiąganie sukcesów w pracy i byciu mamą. Tym

Aureliusz Górski

Executive Director
Venture Cafe Foundation,
Co-founder CIC Warsaw
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bardziej jestem pełen podziwu dla kobiet, które to robią. Wyniki tego raportu pokazują, że jest na czym budować,
a branża IT może być tą, która przyniesie rewolucję nie tylko w obszarze technologii.
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Wsparcie opiekujących się osobami starszymi i chorymi
Czy, a jeśli tak to w jaki sposób firma umożliwia podjęcie opieki nad osobami starszymi lub chorymi?
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MOŻLIWOŚĆ PRACY W NIEPEŁNYM WYMIARZE GODZIN
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W jaki sposób firma wspiera kobiety przed porodem
i pójściem na urlop macierzyński?
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Firmy zatrudniające do 50 osób
Bee Talents

ReaktorX

Dajemy możliwość otrzymania awansu po macierzyńskim, oczywiście jeśli jest

Pracujemy w zespole, który wspiera się na bieżąco w zależności od potrzeb.

to adekwatne do sytuacji.

Fundacja Mamo Pracuj
Utrzymujemy cykliczny kontakt z kobietą przebywającą na urlopie macierzyńskim, uwzględniamy pracownice przebywające na urlopie, jako osoby, które
otrzymują prezenty świąteczne. Kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim są zapraszane na imprezy integracyjne. Preferujemy indywidualne
uzgadnianie warunków powrotu do pracy.

Firmy zatrudniające od 51 do 250 osób
Droids On Roids

Edenred Polska

Jeśli kobieta jest zatrudniona na kontrakcie B2B, może przejść na umowę

Wprowadzony jeszcze przed pandemią regulamin pracy w ﬁrmie Edenred

o pracę.

Polska zakłada elastyczny czas pracy z możliwością wyboru pracy w biurze lub
z domu. Pomaga to kobietom w ciąży adresować dni niedyspozycji, spadku
samopoczucia i komfort pracy. Rozwiązania technologiczne w ﬁrmie Edenred
pozwalają, każdemu pracownikowi, także kobietom w ciąży, na czynne uczestnictwo i produktywną pracę.
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Firmy zatrudniające powyżej 250 osób
BNP Paribas Bank Polska

Roche Polska

Firma dołączyła do programu 2 godziny dla Rodziny. Podczas pracy zdalnej

Prowadzimy program Rodzic w Roche: Matki z okazji urodzenia dziecka otrzy-

istnieje możliwość wypożyczenia monitora ﬁrmowego. Pracownicy Banku mają

mują kwiaty wraz z ulotką informacyjną i misiem oraz „pierwsze kieszonkowe”

możliwość skorzystania z elastycznych godzin pracy - w zależności od swoich

– kartę podarunkową dla dziecka. Oferujemy rownież tzw. „Twój Dzień z dziec-

potrzeb mogą zaczynać dzień pracy pomiędzy godzinami 7:00 a 10:00. Oferu-

kiem” – dodatkowy dzień wolny w roku dla rodzica, który wychowuje dziecko

jemy również dodatkowe dni wolne do każdego urlopu okolicznościowego.

do 14 roku życia. Istnieje możliwość urlopu adopcyjnego: 5 dni dodatkowego
urlopu dla pracowników adoptujących dziecko. Organizujemy wykłady na
tematy związane z rodzicielstwem, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy
dzieciom. Posiadamy również strefy relaksu – miejsca dla kobiet w ciąży
i matek karmiących w pokojach Live Well. Dzień Dziecka w Roche współorganizowany jest przez pracowników, którzy dzielą się podczas niego swoimi pasjami z najmłodszymi.
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Jakie wybrane metody, pozwalające kobiecie być na bieżąco
z życiem firmy podczas urlopu macierzyńskiego, stosuje firma?
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Firmy zatrudniające do 50 osób
Bee Talents

Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej

Umożliwiamy dostęp do czatu ﬁrmowego, odwiedziny w biurze i wspólną

Kobiety na urlopie macierzyńskim (i jest to również opcja dla mężczyzn na

"kawę" oraz dostęp pasywny do maila i Slacka.

urlopie tacierzyńskim) są obecne w dyskusji na komunikatorze internetowym,

Bertek Polska

w której na bieżąco przesyłane są wewnętrzne informacje o działalności Fun-

Każdy członek zespołu, bez względu czy jest na urlopie/zwolnieniu krótszym,

dacji.

czy dłuższym, jest aktywnym użytkownikiem naszych kanałów komunikacji jak

Planet Plus

mail czy Teams – od niego zależy czy chce być na bieżąco i w jakim momencie

Kobieta posiada dostęp do slacka, dostęp do grupy pracowniczej, mail, kon-

z życiem ﬁrmy.

takt z pracownikami, intranet.

cHow
Utrzymujemy kontakty towarzyskie – grono jest dosyć wąskie, więc charakter
kontaktów nie jest formalny i zdeﬁniowany.

Engave
Nie mamy takich kobiet zbyt wiele, aktualnie dwie. Staramy się zapewnić im
stały kontakt zarówno telefoniczny, jak i poprzez social media - jeżeli młoda
mama życzy sobie takiego zaangażowania z naszej strony. Kobiety podczas
urlopu macierzyńskiego dostają raz w tygodniu na maila nasz newsletter,
z którego doskonale są zorientowane w życiu ﬁrmy. Zawsze, bez względu na
rodzaj umowy, kobieta po urlopie macierzyńskim może wrócić na to samo
stanowisko pracy , w takim samym wymiarze godzin, a wszelkie uzgodnienia
sprzed urlopu zostają dochowane.
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Firmy zatrudniające od 51 do 250 osób
Boldare

Edenred Polska

Kobiety, które w Boldare przechodzą na urlop macierzyński nie tracą kontaktu

Założeniem Edenred Polska jest nie przeszkadzanie kobietom podczas jedne-

z ﬁrmą - mają stały dostęp do głównego kanału komunikacji wewnątrzﬁrmowej

go z najważniejszych okresów w ich życiu jakim jest urlop macierzyński. Pod-

- komunikatora Slack. Dzięki temu mogą śledzić na bieżąco, co dzieje się

czas urlopu macierzyńskiego każda kobieta ma stały dostęp do wiadomości

w ﬁrmie, jakie nowe osoby dołączają, co się zmienia. To zdecydowanie ułatwia

ﬁrmowych i ﬁrmowego intranetu aby, jeśli istnieje taka wola po jej stronie, być

ponowne wdrożenie do pracy po okresie urlopowym.

na bieżąco z życiem ﬁrmy.

Droids On Roids

SALESmanago

Kobieta będąca na urlopie macierzyńskim ma pełen dostęp do tego co się

Dajemy możliwość sprawdzenia informacji na wewnętrznej platformie – intra-

dzieje w organizacji, zarówno mailowo, jak i w wewnętrznych kanałach komu-

net, gdzie dodawane są na bieżąco najważniejsze informacje dla pracowni-

nikacji. Urlop macierzyński jest również czasem, podczas którego kobiety

ków. Poza tym osoby będące na urlopie macierzyńskim bądź tacierzyńskim,

poświęcają pełną uwagę dzieciom, dlatego my jako organizacja nie chcemy

mają pełen dostęp do tych samych narzędzi, co będąc na co dzień w pracy.

niczego narzucać. Zależy nam na tym, aby kobiety mogły w pełni korzystać
z tego czasu, nie musząc myśleć o pracy.
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Firmy zatrudniające powyżej 250 osób
DataArt

Publicis Groupe

Kobieta korzystająca z urlopu macierzyńskiego ma przez cały czas nieograni-

Posiadamy wewnętrzną inicjatywę program Women@Publicis.

czony dostęp do platformy szkoleniowej, otrzymuje również wszystkie przysługujące pracownikom dodatkowe świadczenia (pakiet medyczny, pakiet sporto-

Roche Polska

wy, prezenty urodzinowe, dodatkowe świadczenia z tytułu urodzin ﬁrmy oraz

Dobrą i często stosowaną praktyką jest kontakt Managera z pracownikiem

noworoczne). Ma także dostęp do poczty służbowej, co oznacza, że stale

przebywającym na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim.

otrzymuje biurowe aktualności, może korzystać z grup mailingowych i czatów
(czat konkretnej lokalizacji, państwa, grupy zainteresowań, grup dedykowanych wymianie doświadczeń przez kobiety, w ramach których może zadawać
pytania i otrzymywać porady), zmieniać stanowisko (dostaje wiadomości na
temat takich możliwości), uczestniczyć w programach equal opportunity, mentoringowych, HR expert, programie poleceń oraz brać udział w życiu społeczności. Każda kobieta może po urlopie wrócić do pracy w elastycznych godzinach lub niepełnym wymiarze godzin, w zależności od potrzeb. Ma również
prawo do relokacji (urlop macierzyński nie jest przeszkodą), a jeśli wyrazi chęć
korzystania z niej, otrzymuje pełne wsparcie w zakresie niezbędnej dokumentacji, konsultacje prawnicze oraz pomoc w legalizacji pobytu w danym kraju.
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W jaki sposób firma wspiera kobiety
po powrocie z urlopu macierzyńskiego?
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Firmy zatrudniające powyżej 250 osób
BNP Paribas Bank Polska

PKO Bank Polski

Przekazujemy zniżki dla pracowników Banku w dedykowanych sklepach, upo-

Bank wspiera kobiety po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Mamom karmią-

minki dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Mikołajowy Upominek dla dzieci, ubez-

cym udziela płatnych, dwóch półgodzinnych przerw na karmienie, które

pieczenie dla dzieci – pakiet zdrowia dziecka. Dajemy możliwość dobrowolne-

można łączyć. Do ich dyspozycji jest też specjalnie dostosowane pomieszcze-

go ubezpieczenia na życie i NNW dla pracownika. Istnieje również możliwość

nie socjalne. Mamy mogą też m.in. skorzystać z elastycznych godziny pracy lub

otrzymania dopłaty do wypoczynku pracowników lub wypoczynku ich dzieci.

świadczyć pracę w zmniejszonym wymiarze czasu.

Oferujemy zapomogi dla pracowników szczególnie potrzebujących.

DataArt
Prowadzimy osobny program onboardingowy dla kobiet po urlopie macie-

Publicis Groupe
Posiadamy wewnętrzną inicjatywę program Women@Publicis.

rzyńskim, podczas którego osoba po urlopie macierzyńskim (a także tacierzyń-

Roche Polska

skim) jest ponownie wprowadzana nie tylko do projektu, ale także do życia

Organizujemy dodatkowe szkolenia onboardingowe po powrocie z urlopu

ﬁrmowego. Warto dodać, że wszystko, o czym wspominamy w tym i innych

macierzyńskiego dot. procesów w ﬁrmie, które uległy zmianie (na życzenie).

punktach działa identycznie w przypadku kobiet na urlopie macierzyńskim
i mężczyzn, którzy wyrazili chęć skorzystania z urlopu tacierzyńskiego. W tym

Sii Polska

aspekcie kierujemy się zasadą: Macierzyństwo=Ojcostwo=Rodzicielstwo.

Dajemy możliwość powrotu początkowo na część etatu z zachowaniem ade-

Orange Polska

kwatnego wynagrodzenia do czasu pracy.

W Orange Polska w pełni wspieramy kobiety po powrocie z urlopu macierzyńskiego w kwestii wsparcia merytorycznego oraz działalności zgodnie z prawem
pracy dając możliwość pracy w niższym wymiarze czasu pracy, a także dbając
o krótsze godziny pracy w związku z karmieniem dzieci.
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Jakie praktyki pozwalające pogodzić życie zawodowe
z życiem rodzinnym, stosuje firma?
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Firmy zatrudniające do 50 osób
Bertek Polska
Jeśli organizowane są tzw. wyjścia integracyjne, to członkowie rodzin naszych
pracowników, jeśli mają taką ochotę to w nich uczestniczą.

Firmy zatrudniające powyżej 250 osób
BNP Paribas Bank Polska

DataArt

Umożliwiamy elastyczny czas pracy oraz dostęp do aplikacji Worksmile.

Oferujemy pracownikom elastyczne godziny pracy, które pozwalają pogodzić

Roche Polska

aktywność zawodową z prywatnymi. Organizujemy cykliczne wydarzenia, na
które zapraszamy pracowników z całymi rodzinami, takie jak noworoczna

Prowadzimy program Rodzic w Roche: Matki z okazji urodzenia dziecka otrzy

integracja i letnia impreza związana z urodzinami ﬁrmy. Obie inicjatywy zawsze

mują kwiaty wraz z ulotką informacyjną i misiem oraz „pierwsze kieszonkowe”

uwzględniają potrzeby dzieci w zakresie jedzenia i rozrywki. Oprócz tego

– kartę podarunkową dla dziecka. Oferujemy rownież tzw. „Twój Dzień z dziec

dbamy o to, by proponować także inne, mniejsze aktywności - ogniska, kajaki,

kiem” – dodatkowy dzień wolny w roku dla rodzica, który wychowuje dziecko

zajęcia sportowe, etc. Wszystkie te działania pomagają nie tylko zawiązać przy-

do 14 roku życia. Istnieje możliwość urlopu adopcyjnego: 5 dni dodatkowego

jaźnie między pracownikami, ale również zapoznać między sobą najmłod-

urlopu dla pracowników adoptujących dziecko. Organizujemy wykłady na

szych. W wiosennym okresie izolacji działały w DataArt żłobek oraz przedszko-

tematy związane z rodzicielstwem, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

le/szkoła online dla dzieci w wieku 2,5-12 lat, prowadzone w 7 językach. Zorga-

dzieciom. Posiadamy również strefy relaksu – miejsca dla kobiet w ciąży

nizowaliśmy warsztaty, spotkania z psychologiem oraz aktywności dla dzieci,

i matek karmiących w pokojach Live Well.

podczas których mogły one opowiadać o swoich zainteresowaniach i rozwijać
hobby. Do programu w roli prowadzących inicjatywy dla dzieci dołączyli również rodzice.
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Firmy zatrudniające powyżej 250 osób
Orange Polska

z bogatej oferty różnorodnych aktywności, mających na celu poprawę ich

W Orange Polska organizujemy takie działania jak: wolontariat dla całych

zdrowia, bezpieczeństwa oraz dobrego samopoczucia w pracy. Jednym

rodzin, wcześniejsze wyjścia z pracy w dni świąteczne, akcja 2 godziny dla

z takich działań jest program „Zdrowie na tak”, ukierunkowany na integrację

Rodziny, wspólne akcje i szkolenia dla rodzin. Prowadzimy skuteczną politykę

pracowników z niepełnosprawnościami mający na celu budowanie otwartego,

well-being, której celem jest umożliwienie zachowania równowagi pomiędzy

zróżnicowanego i przyjaznego środowiska pracy. Wśród nas jest bowiem 2%

życiem zawodowymi i prywatnym. Traktujemy te działania jako inwestycję

pracowników z niepełnosprawnościami. Akademia Witalności Orange - to

w jakość życia i zdrowia naszych pracowników, poprzez tworzenie przyjaznego

szereg inicjatyw, kampanii edukacyjnych (tj.„ Zdrowie i lepsze samopoczucie

środowiska pracy, promowanie zdrowego stylu życia, wspieranie aktywności

z Orange”) i konsultacji online (ﬁzjoterapeutyczne, dietetyczne). Podczas pan-

ﬁzycznej i umożliwienie realizowania pozazawodowych pasji. Zapewniamy

demii w ramach Akademii realizowano webinaria dotyczące dobrego samopo-

możliwość telepracy, z której korzysta obecnie ponad 500 pracowników. Two-

czucia i zarządzania czasem podczas pracy zdalnej i izolacji, zdrowego odży-

rzymy także warunki do pracy zdalnej. Przed pandemią z możliwości pracy

wiania, aktywności ﬁzycznej i dbałości o zdrowie i stan psychiczny.

zdalnej pracownicy mogli korzystać jeden raz w tygodniu a obecnie w pełnym

Sii Polska

wymiarze godzin (dla pracowników, których specyﬁka pracy pozwala na całkowitą pracę zdalną). Dzięki temu, że już przed pandemią mieliśmy opracowany
system pracy zdalnej, w bardzo krótkim czasie i w efektywny sposób udało

Organizujemy wydarzenia specjalne dla pracowników z rodzinami (Mikołajki,
Pikniki rodzinne).

nam się przejść na ten tryb pracy, co pokazały badania opinii pracowników
w kwietniu 2020 roku. 92% badanych pracowników oceniło model pracy zdalnej jako dobry lub bardzo dobry, a dla 95% efektywność zespołów w pracy
zdalnej oceniana była jako dobra lub bardzo dobra. Wykorzystując zdobyte
doświadczanie wypracowaliśmy nowy model pracy w standardzie hybrydowym Orange SMILE - Spokojni o bezpieczeństwo, Mobilni, Integrujący się
w zespołach, Liderami cyfrowej transformacji, Efektywni i zaangażowani. Standard ten został uzupełniony o nowe narzędzia cyfrowe oraz szkolenia dla
pracowników. Elementem naszego myślenia o dobrostanie pracowników jest
Akademia Witalności Orange, w ramach której pracownicy mogą korzystać
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Czy, a jeśli tak to w jaki sposób firma umożliwia
podjęcie opieki nad osobami starszymi lub chorymi?
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Firmy zatrudniające od 51 do 250 osób
Droids On Roids
W naszej ﬁrmie dajemy możliwość wykupienia pakietu medycznego dla Seniora.

Firmy zatrudniające powyżej 250 osób
DataArt
DataArt prowadzi program pomocy w nieprzewidzianych i nagłych sytuacjach
życiowych. Organizujemy wewnętrzne zbiórki środków na rzecz pracowników
dotkniętych problemami, a ﬁrma podwaja kwotę zebraną przez zespół. Program ma zastosowanie w przypadku poważnej choroby, trudnej sytuacji życiowej oraz śmierci. Pracownicy mają możliwość skorzystania z pakietu medycznego i ubezpieczenia na życie, do których mogą dopisać członków rodziny
i/lub partnerów.
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IV
Ścieżka
rozwoju
Firmy zatrudniające

do 50

EDUKACJA

osób

Firmy zatrudniające
od 51 do 250 osób

Firmy zatrudniające

powyżej 250

osób

2

Awanse zawodowe kobiet
Procent wśród awansów na trzech szczeblach, jaki stanowiły kobiety (awans w ciągu ostatniego roku)

C-LEVEL

DYREKTORSKIE

75%

DO 50 OSÓB

50% 67%
OD 51 DO 250
OSÓB

ŚCIEŻKA ROZWOJU

POWYŻEJ
250 OSÓB

56%

DO 50 OSÓB

KIEROWNICZE

50% 75%
OD 51 DO 250
OSÓB

POWYŻEJ
250 OSÓB

68%

DO 50 OSÓB

48%

OD 51 DO 250
OSÓB

42%
POWYŻEJ
250 OSÓB
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Zdefiniowane kryteria awansu
Czy firma na określone kryteria awansu?
Firmy zatrudniające

do 50

60%

KAŻDY PRACOWNIK WIE,
JAK WYGLĄDA HIERARCHIA
W FIRMIE I JAKIE STANOWISKO
MOŻE OSIĄGNĄĆ

ŚCIEŻKA ROZWOJU

Firmy zatrudniające

od 51 do 250 osób

osób

40%

NIE, WSZYSTKO
ZALEŻY OD
OBECNEJ SYTUACJI

45%

KAŻDY PRACOWNIK WIE,
JAK WYGLĄDA HIERARCHIA
W FIRMIE I JAKIE STANOWISKO
MOŻE OSIĄGNĄĆ

55%

NIE, WSZYSTKO
ZALEŻY OD
OBECNEJ SYTUACJI

Firmy zatrudniające

powyżej 250

69%

KAŻDY PRACOWNIK WIE,
JAK WYGLĄDA HIERARCHIA
W FIRMIE I JAKIE STANOWISKO

osób

31%

NIE, WSZYSTKO
ZALEŻY OD
OBECNEJ SYTUACJI

MOŻE OSIĄGNĄĆ
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Konsultacje Come Creations Group
Chcesz porozmawiać o zagadnieniu diversity&inclusion w swojej firmie?
Chcesz porozmawiać o zagadnieniu diversity&inclusion w swojej firmie?
Dowiedzieć się od czego rozpocząć i na co zwrócić uwagę tworząc strategie wewnątrz organizacji?
Na co zwrócić uwagę na wstępie i w którą stronę ją rozwijać?

Umów się na konsultacje z nami!
Pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie i kierunek działania.

Public
Relations
Creation

Social
Media
Creation

www.comecreationsgroup.pl

Event
Creation

+48 606 691 708

Video
Creation

Personal
Branding
Creation

kontakt@comecreationsgroup.pl

www.strongleadersinit.com

