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Great Place to Work 2013

Ogłoszenie wyników poprzedziło wy-
stąpienie pani Henryki Bochniarz, pre-
zydenta Konfederacji Lewiatan. Konfe-
deracja, podobnie jak GPW, od począt-
ku istnienia konkursu wspiera polski 
Instytut Great Place to Work® w pro-
pagowaniu idei badania jakości miejsc 
pracy w Polsce i honorowania najlep-
szych pracodawców. Choć konkurs nie 
należy do łatwych, grono firm przystę-
pujących do badania z roku na rok po-
większa się. Nie wszystkie „zapisują 

się” do konkursu, bo stawką w grze nie 
jest przecież sam ranking. „Warto brać 
udział w badaniu” – w podsumowa-
niu skonstatowała pani Henryka Boch-
niarz.
W tym roku po raz pierwszy zostały 
wyróżnione firmy małe, zatrudniają-
ce poniżej 50 pracowników (patrz ta-
bela: „Ranking «Najlepsze Miejsca Pra-
cy Polska 2013» w kategorii firm za-
trudniających poniżej 50 osób”). Dwa 
„duże dyplomy dla małych firm”, co 

w imieniu całego zespołu Great Place 
to Work® w Polsce z nieskrywanym 
uznaniem podkreśliła prezes Maria Za-
krzewski, istotnie miały nieco większy 
rozmiar niż te wręczone laureatom na-
grodzonym w dwóch pozostałych kate-
goriach konkursu (firmy zatrudniające 
powyżej i poniżej 500 osób – patrz ta-
bele: „Ranking «Najlepsze Miejsca Pra-
cy Polska 2013» w kategorii firm za-
trudniających do 500 osób” oraz „Ran-
king «Najlepsze Miejsca Pracy Polska 

16 Wspaniałych – „Najlepsze 
Miejsca Pracy Polska 2013”
Po raz piąty Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, partner strategiczny konkursu 
organizowanego od 2009 r. przez Great Place to Work® w Polsce, gościła laureatów presti żowego 
rankingu. Uroczysta gala rozdania nagród odbyła się 20 marca 2013 r. w giełdowej Sali Notowań.

Laureaci rankingu „Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2013”. W pierwszym rzędzie (od lewej): Izabela Chojnowska-Naskręt, Joanna Łodygowska, Bożena Stę-
pień – Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, Grzegorz Szymczak, Ana Pedrosa – EDP Renewables Polska, Agnieszka Pypeć – Philips Polska Sp. z o.o., 
Dariusz Baran, Kinga Bloch, Magdalena Pastor – Atos, Katarzyna Król, Natalia Kossut-Kaczmarek – Ochnik, Alicja Wiecka, Joanna Pietrusińska – SAS Institu-
te, Urszula Waliczek – Hotel Zdrojowy Pro-Vita, Agnieszka Politańska – ASTOR, Michał Stępień, Aleksandra Nawrot-Dąbal, Monika Gawinecka – UBS Poland 
Service Centre. W drugim i trzecim rzędzie od lewej: Jarosław Oleszczuk – AbbVie Polska, Marco Frezzotti – Elica Group Polska, Anna Żur – AbbVie Polska, Ziad 
Mikati – Elica Group Polska, Beata Gadomska – AbbVie Polska, Małgorzata Milczarek, Alessandro Pirchio, Vincenzo Lionetti – Elica Group Polska, Agnieszka 
Trafas – Hotel Zdrojowy Pro-Vita, Katarzyna Tokarz, Andrzej Borczyk – Microsoft, Adam Hok – Hotel Zdrojowy Pro-Vita, Anna Muszyńska-Jurków – Microsoft, 
Katarzyna Kropidłowska – Royal Canin Polska, Anna Smoleń, Anna Szymańska, Adam Wojtkowski – EMC Computer Systems Poland, Maciej Olszko, Kinga 
Wiszowaty – Mundipharma Polska, Wiesława Markiewicz – Mercedes-Benz Polska, Jarosław Gracel, Stefan Życzkowski – ASTOR.
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2013» w kategorii firm zatrudniają-
cych powyżej 500 osób”). Sesja zdjęcio-
wa laureatów była pierwszą okazją do 
osobistych kontaktów oraz przeżywa-
nia, już na spokojnie, przez złotą szes-
nastkę zasłużonej satysfakcji z odnie-
sionego sukcesu.
Po ogłoszeniu w yników konkursu 
i wręczeniu nagród chwilę miłego wy-
tchnienia zapewnił wszystkim kwar-
tet „Cup of Time”. W ocenie wielu osób 
była to nie tylko chwila zwykłego re-
laksu, ale spotkanie z piękną muzy-
ką w świetnym wykonaniu. Ostat-
ni utwór – temat przewodni z muzyki 
Hansa Zimmera do filmu „Piraci z Ka-
raibów” – został wybrany przez orga-
nizatorów gali z myślą o laureacie na-
grody specjalnej. W tym roku statu-
etka z dedykowaną inskrypcją „Firma 
z wiatrem w żaglach” została wręczo-
na firmie Elica Group Polska, która nie-
zależnie zajęła pierwsze miejsce w ka-
tegorii firm zatrudniających powyżej 
500 osób.
Po części oficjalnej nadszedł czas na 
poczęstunek, zawieranie znajomości 
i dzielenie się doświadczeniami. Nie-
które firmy na fali zmian i nowych aspi-
racji robią użytek z wzajemnie przeka-
zanych sobie wizytówek wiele miesię-
cy po gali. Jeśli zaś te się zawieruszą, 
zespół Instytutu Great Place to Work® 
chętnie służy wsparciem przy uaktual-
nieniu kontaktów. I tu na pewno nic się 
nie zmieni.
Jeden z pracowników złotej szesnastki 
umieścił w ankiecie Trust Index© na-
stępujący komentarz o swoim miejscu 
pracy: „Jest wspaniale!!!”. W oczekiwa-
niu na następną galę życzymy wszyst-
kim i sobie zmian, których nie da się za-
mknąć w słowach „jest lepiej”. Bo dla-
czego nie miałoby być wspaniale?■

Marzena 
Winczo-Gasik
jest menedżerem 

ds. komunikacji 

w Great Place to Work® 

Insti tute Polska.

 ► Ranking „Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2013” 
w kategorii firm zatrudniających do 500 osób

Pozycja Nazwa firmy Branża

1 Microsoft Sp. z o.o. Technologie informatyczne

2 SAS Institute Sp. z o.o. Technologie informatyczne

3 ASTOR Technologie informatyczne

4 Hotel Zdrojowy Pro-Vita Hotelarstwo

5 AbbVie Polska Biotechnologia i farmaceutyka

6 EMC Computer Systems Poland Technologie informatyczne

7 Royal Canin Polska Produkcja – artykuły spożywcze

8 Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Produkcja – kosmetyki

9 Ochnik Sp. z o.o. Sprzedaż detaliczna – odzież

10 Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. Produkcja – sprzęt motoryzacyjny

 ► Ranking „Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2013” 
w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 osób

Pozycja Nazwa firmy Branża

1 Elica Group Polska Sp. z o.o. Produkcja – wyposażenie wnętrz

2 Atos Technologie informatyczne

3 Philips Polska Sp. z o.o. Produkcja – sprzęt elektryczny

4 UBS Poland Service Centre Usługi profesjonalne

 ► Ranking „Najlepsze Miejsca Pracy Polska 2013” 
w kategorii firm zatrudniających poniżej 50 osób

Pozycja Nazwa firmy Branża

1 EDP Renewables Polska Produkcja – energetyka

2 Mundipharma Polska Sp. z o.o.
Usługi profesjonalne – reklama 
i marketing

Kwartet „Cup of Time” w składzie (od lewej): Ryszard Borowski – flet, Agnieszka Cypryk – skrzypce, 
Rafał Grząka – akordeon, Krzysztof Lenczowski – wiolonczela.


