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Great Place to Work 2012

Firm spełniających powyższe kryteria, star-
tujących w światowym konkursie w 2012 r., 
było 251. Tak więc Lista 25 „Najlepszych 
Międzynarodowych Miejsc Pracy na Świecie 
2012” objęła ścisłą elitę. Ranking w tej formu-
le odbywał się po raz drugi. Dodatkowo okaz-
ją do świętowania było również obchodzone 
przez Instytut Great Place to Work® 20-lecie 
istnienia.
Gala rozdania nagród odbyła się 13 listopa-
da 2012 r. w San Francisco, w Muzeum Sztu-
ki Azjatyckiej – w pięknym budynku wzniesio-
nym w 1917 r. w stylu Beaux-Arts. Pomiesz-
czenia po urzędującej tam wcześniej bibiotece 

publicznej zostały zaadaptowane do celów wy-
stawienniczych na podstawie projektu włos-
kiej architekt Gae Aulenti.
Od godz. 18.30 przez około godzinę przybywa-
jący goście mieli okazję nawiązywać ze sobą 
kontakty. Przyjechali z sześciu kontynentów, 
więc towarzystwo było zdecydowanie wielo-
kultorowe i bardzo interesujące. Wcześniej 
laureatom nie przekazywano żadnych infor-
macji o ostatecznym rankingu – z pewnoś-
cią ta godzina oczekiwania była wypełniona 
emocjami. Chętni mogli przerywać pogawędki, 
aby zwiedzać zbiory muzealne, podobno jedne 
z największych na świecie.

Najlepsze 
Międzynarodowe 
Miejsca Pracy 
na Świecie 2012
W 2012 r. Great Place to Work® Insti tute przeprowadził badania jakości miejsc 
pracy w 5671 organizacjach na całym świecie. Aby wziąć udział w światowym 
konkursie, kandydująca fi rma musiała zatrudniać globalnie co najmniej 5 tys. pra-
cowników, w tym 40 proc. pracowników poza krajem swojej głównej siedziby. 
Ponadto w 2012 r. musiała być wyróżniona w co najmniej pięciu krajach świata.

Uczestnicy gali Najlepszych Miejsc Pracy na Świecie 2012 w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu podczas uroczystej kolacji w Muzeum Sztuk Azja-
tyckich w San Francisco.
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Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas 
uroczystej kolacji w sali, w której kiedyś mieś-
ciły się katalogi biblioteczne.
Krótkie przemówienie otwierające Galę wy-
głosiła Susan Lucas Conwell – CEO Great Pla-
ce to Work® Institute Inc. Ceremonię rozdania 
nagród prowadził Bob Lee – Dyrektor ds. Ko-
munikacji EMEA. Prezentację laureatów roz-
poczęto od 25. miejsca. Wszyscy, rzecz jasna, 
z ciekawością czekali na ogłoszenie pierwsze-
go miejsca, ale i tak każda firma odbierała swo-
ją statuetkę z prawdziwą radością. W końcu 
wszystkie wyróżnione firmy stanowiły crême 
de la crême.

Do pierwszej piątki „Najlepszych Międzynaro-
dowych Miejsc Pracy na Świecie 2012” zakwa-
lifikowały się firmy w większości należące do 
branży IT – z wyjątkiem Kimberly Clark (pro-
dukcja). Można by więc sądzić, że Listę zdomi-
nowała właśnie ta branża. Tymczasem wśród 
wszystkich 25 nagrodzonych firm znalazło 
się osiem firm z branży produkcyjnej (bran-
ża spożywcza, sprzęt elektroniczny, CPG) 
oraz siedem z branży IT. Listę „25 Najlepszych 
Międzynarodowych Miejsc Pracy na Świecie 
2012” reprezentuje w sumie 36 krajów, w któ-
rych działają oddziały tych firm, wyróżnione 
wcześniej w krajowych konkursach.
Polska może chlubić się tym, że oddziały czte-
rech firm międzynarodowych działające w Pol-
sce przyczyniły się do sukcesu tych firm w ska-
li globalnej. W tabeli „Najlepsze Miejsca Pracy 
na Świecie 2012. Firmy międzynarodowe z Pol-
ski” przedstawiono miejsca tych firm w global-
nym rankingu.■

Wykaz wszystkich nagrodzonych firm można 
znaleźć na stronie www.greatplacetowork.pl.

Maria Zakrzewski
Prezes Zarządu Great Place to Work® 

Insti tute Polska,

psycholog, dr nauk humanistycznych.

► Najlepsze Międzynarodowe Miejsca Pracy na Świecie 2012

Pozycja Nazwa Branża

1 SAS Institute IT

2 NetApp IT

3 Google IT

4 Kimberly Clark Produkcyjna

5 Microsoft IT

► Najlepsze Miejsca Pracy na Świecie 2012. Firmy międzynarodowe 
z Polski

Miejsce w globalnym rankingu Nazwa firmy Branża

1 SAS Institute IT

5 Microsoft IT

22 Novo Nordisk Farmaceutyczna

24 SC Johnson Produkcyjna

Jedna ze statuetek w konkursie „Najlepsze Miejsca Pracy na 
Świecie 2012”.




