
Konkurs HR Dream Team 2022
Promujemy najlepsze zespoły i praktyki human resources



Konkurs dla branży HR,  
który docenia pracę całych zespołów

Zobacz, jakie to proste!

HR Dream Team to ukoronowanie najciekawszych, najodważniejszych 
i najbardziej skutecznych projektów zrealizowanych przez zespoły HR 
w organizacjach. To także prezentacja najlepszych i innowacyjnych 
praktyk oraz przegląd najnowszych trendów.

Zrealizowaliście na potrzeby wewnętrzne swojej organizacji 
ciekawe projekty, którymi chcecie się pochwalić?  
Lubicie dzielić się wiedzą i doświadczeniem?

Zapraszamy Wasz zespół do VIII edycji  
konkursu HR DREAM TEAM.
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Wybierzcie najciekawsze projekty, 
którymi chcecie się pochwalić

Wypełnijcie formularz online

Prześlijcie go do nas!

Zdobądź prestiżowy tytuł  
HR Dream Team 2022!

CZEKAMY NA WASZE 
ZGŁOSZENIA DO 26 SIERPNIA!



Skuteczna i przyjazna  
rekrutacja kandydatów

 Przeprowadziłeś ciekawą kampanię 
rekrutacyjną, pozyskując dla swojej 
organizacji dopasowanych kandydatów?

 Dbasz o candidate experience na każdym 
etapie rekrutacji lub przygotowałeś nową 
politykę onboardingową?

 A może wyróżniasz się działaniami employer 
brandingowymi, zakładką Kariera lub bierzesz 
udział w targach i imprezach dla kandydatów?

Kultura organizacyjna  
i zaangażowanie 
pracowników

 Korzystasz ze skutecznych 
narzędzi komunikacji lub 
przeprowadzasz ciekawe konkursy 
i akcje angażujące pracowników? 

 Dbasz o poziom satysfakcji 
i zaangażowania?

 A może przygotowałeś ciekawą 
akcję CSR?

Wzmocnienie zaangażowania zespołów IT Partner kategorii:

 Budujesz zaangażowanie swoich pracowników z obszaru IT, którzy charakteryzują się różną dynamiką i seniority oraz potrafisz uspójnić ich pracę? 

 Angażujesz swoich pracowników IT w ciekawe projekty (np. hackathony), a tym samym przyczyniasz się do ich chęci pozostania z Wami na dłużej? 

 Znasz metody zarządzania zespołami rozproszonymi i chcesz się nimi pochwalić? 

Rozwój talentów 
w organizacji

 Dbasz o rozwój ludzi w swojej 
organizacji?

 Zaprojektowałeś efektywny system 
ocen pracowniczych lub prowadzisz 
firmowy program talentowy?

 A może w Twojej organizacji 
działa skuteczna ścieżka rozwoju 
pracowników lub program 
szkoleniowy?

W jakich kategoriach możesz zgłosić projekt?

Projekty będą rozróżniane według wielkości firm. 
Wypełniając zgłoszenie konkursowe wybierz:
S – do 250 pracowników, M – od 251 do 1000 pracowników, L – 1001 pracowników i więcej.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0c1b0074b04a4c36a75e7d853f2fcb8b
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7e8941e7471f4d8e8c03e67ce43858da
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=6a152037337c4a01bacb0288a8f72a0a
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f4017d197bde42ee979a42440593b569


Co czeka na zwycięzców? 

Sprawdź zwycięzców 2021 roku! 

Prestiżowy tytuł  
HR DREAM TEAM 2022

Promocja zwycięskich projektów  
i zespołów na wyzwaniaHR.pracuj.pl  
oraz w social media Pracuj.pl  
dla pracodawców

Statuetka i dyplom  
dla całego zespołu

Uroczysta gala rozdania  
nagród online, podczas której  
poznamy najciekawsze działania  
i najlepsze zespoły HR

https://wyzwaniahr.pracuj.pl/bijace-serca-organizacji-zwycieskie-zespoly-i-ich-projekty-w-konkursie-hr-dram-team-2021/


Sprawdź, kto zdobył nagrody  
w VII edycji



KATEGORIA:  
SKUTECZNA I PRZYJAZNA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

NAGRODA GŁÓWNA W SEGMENCIE L:  

mBank SA
„Pasujesz do nas!”
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Kampania wizerunkowa „Pasujesz do nas” to działania komunikacyjne 
z zakresu marketingu rekrutacyjnego skierowane do osób z 
doświadczeniem zawodowym, powyżej 45 roku życia, mająca na celu 
zatrudnienie pracowników w Contact Center mBanku. Rzuca też 
nowe światło na wizerunek osób zatrudnionych w call center. 

CO DOCENIŁA KAPITUŁA?

W projekcie doceniono próbę 
zmiany świadomości dotyczącej 
wykluczenia pracowników powyżej 
45 roku życia i potraktowanie 
tego projektu jako kampanię  
społeczną oraz podjęcie 
odpowiednich działań,  
które wspierały  
różnorodność.

NAGRODA GŁÓWNA W SEGMENCIE M:  

STS SA
„Now you’re awesome!”
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Kompleksowa kampania wizerunkowa pokazująca STS 
jako dynamicznie rozwijającą się firmę technologiczną. 
Do osiągnięcia celu wykorzystano po raz pierwszy tak szeroki 
i spójny stylistycznie wachlarz środków, m.in. film brandingowy, 
gadżety, zakładka kariery.

CO DOCENIŁA KAPITUŁA?

Członkowie kapituły zwrócili uwagę na podjęcie 
próby zmiany ugruntowanego wizerunku firmy 
technologicznej, która przyniosła bardzo dobre 
rezultaty. Projekt pod kątem onboardingowym 
wyróżniał się na tle konkurencji.



KATEGORIA:  
SKUTECZNA I PRZYJAZNA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

NAGRODA GŁÓWNA W SEGMENCIE S:  

MERIXSTUDIO
„Świąteczna kampania rekrutacyjna 
#AllWeWantForChristmasIsYou”
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Popularny tekst ze świątecznej piosenki – all I want for Christmas 
is you – zespół HR postanowił zastosować w komunikacji działań 
rekrutacyjnych. Pod tym właśnie hasłem, w grudniu 2020 roku 
została zrealizowana kampania rekrutacyjna, w której grupą 
docelową były osoby uczestniczące już wcześniej w procesach 
rekrutacyjnych i które nie zdecydowały się podjąć z firmą 
współpracy. W efekcie tych działań 10% ze skontaktowanych 
osób dołączyło do zespołu.

CO DOCENIŁA KAPITUŁA?

Inicjatywa została oceniona bardzo dobrze, a pomysł dotarcia 
do kandydatów był przemyślany i przeprowadzony w ciekawy 
sposób. Kapituła konkursu podkreśliła wartość, jaką był powrót 
do wysoko ocenianych pracowników we wcześniejszych 
procesach rekrutacyjnych.

WYRÓŻNIENIE W SEGMENCIE S: 

Tigers (Social Tigers Sp. z o.o.)
„Akademia Tygrysa – zaangażowana 
rekrutacja w digital marketingu”
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Akademia Tygrysa to innowacyjny projekt rekrutacyjny, 
który zespół skierował do wszystkich grup kandydatów na rynku, 
bez względu na poziom doświadczenia. Jego celem było szybkie 
i kompleksowe przygotowanie specjalistów ds. digital marketingu 
do efektywnej współpracy z klientami w oparciu o wiedzę, 
najlepsze praktyki i wartości Tigers.

CO DOCENIŁA KAPITUŁA?

Kapituła konkursowa wyróżniła  
projekt, który wykazywał się ideą  
społecznej odpowiedzialności  
i nawiązywał do reskillingu oraz upskillingu  
osób w różnym przedziale wiekowym  
i o różnym doświadczeniu.



KATEGORIA:  
KULTURA ORGANIZACYJNA I ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

NAGRODA GŁÓWNA W SEGMENCIE L:  

Capgemini Polska Sp. z o.o.
„Kampania Między Innymi”
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Kampania „Między Innymi” miała na celu świadomie budować kulturę 
firmy, ale też walczyć ze stereotypami i pokazać, iż mimo różnic możliwa 
jest jakościowa współpraca. Działania w ramach kampanii wskazywały, 
że każdy w organizacji może czuć się swobodnie, przy jednoczesnym 
zrozumieniu i poszanowaniu innych – zespół odpowiedzialny za projekt, 
konfrontując ze sobą różnych pracowników, w sposób ciepły i przyjacielski 
obalił mity krążące po firmie, jednocześnie pokazując, że różnorodność 
przynosi wiele korzyści.

CO DOCENIŁA KAPITUŁA?

Dla kapituły konkursowej projekt  
charakteryzował się pomysłowością,  
który jest idealnym benchmarkiem  
dla innych firm i odpowiada na problem  
polaryzacji społeczeństwa, nie tylko  
w świecie biznesu.

WYRÓŻNIENIE W SEGMENCIE L:

Amazon Fulfillment  
Poland Sp. z o.o.
„MigaMY”
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

MigaMY to pilotażowy program rekrutacji pracowników 
z wadami słuchu. Jego celem jest stworzenie przyjaznego 
środowiska pracy i wspieranie aktywizacji zawodowej 
osób głuchych. W ramach kompleksowego procesu 
wdrożenia nowych pracowników Amazon wprowadził 
szereg środków ułatwiających pracę osobom z wadami 
słuchu i ich dobrze słyszącym kolegom i koleżankom.

CO DOCENIŁA KAPITUŁA?

Wartością tego projektu było działanie skierowane 
do osób z niepełnosprawnościami, wspierające 
stworzenie zintegrowanego środowiska pracy. Członkowie 
kapituły wyróżnili to przedsięwzięcie, ponieważ na rynku 
niewiele jest projektów poruszających to zagadnienie. 



KATEGORIA:  
KULTURA ORGANIZACYJNA I ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

NAGRODA GŁÓWNA W SEGMENCIE M:  

Robert Bosch Sp. z o.o. 
„Boschkostan – Akademia Dobrego Życia”
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Zgłoszony projekt miał na celu poprawę wellbeingu  
pracowników poprzez działania edukacyjne, konkursy  
i grywalizację oraz dostęp do specjalistów. W 2021 roku  
działania skupiły się wokół kluczowych zagadnień: ekologii,  
pomaganiu i równowagi emocjonalnej. Projekt zrealizowany  
został w duchu Design Thinking w interdyscyplinarnym  
zespole, dla prawie 800 pracowników organizacji.

CO DOCENIŁA KAPITUŁA?

Do projektowania działań wykorzystano mapę empatii,  
dzięki czemu podejście skoncentrowane było na odbiorcach.  
Warto podkreślić, że działanie firmy było efektywne kosztowo,  
a niski budżet został utrzymany dzięki zaangażowaniu  
pracowników oraz podejściu zero waste w przygotowaniu nagród.



KATEGORIA:  
KULTURA ORGANIZACYJNA I ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW

NAGRODA GŁÓWNA W SEGMENCIE S:  

MS Services Sp. z o.o. 
„Kampania #MSRazem”
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Zespół HR przygotował i wdrożył projekt, którego celem, w obliczu zmian 
wywołanych pandemią, było zintegrowanie pracowników zarówno pracujących 
zdalnie, jak i mobilnie wokół wspólnych wartości, jakimi są w organizacji 
docenianie pracowników, dzielenie się wiedzą i współpraca. Na kampanię 
złożyły się działania w obszarach: edukacja i szkolenia, wellbeing i docenianie 
pracowników, CSR oraz integracja zespołu.

CO DOCENIŁA KAPITUŁA?

Na uwagę zasługuje fakt, że projekt  
był długofalowy i kompleksowo  
zaopiekował wiele obszarów.  
Członkowie kapituły zwrócili uwagę  
na to, że firma wspierała ergonomię  
i wellbeing pracowników podczas  
pracy zdalnej, co nie było w tym  
czasie popularną praktyką.

WYRÓŻNIENIE W SEGMENCIE S:  

180heartbeats/JvM 
„FAKAP AGENCY EVENT”
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Celem projektu były zwrócenie uwagi 
na podzielanie wspólnych wartości firmowych. 
Zespołowi zależało na pokazaniu, jak ważne 
jest wzajemne budowanie relacji i tworzenie 
kultury organizacji, szczególnie dla osób, które 
dołączyły do organizacji w trakcie pandemii. 
Nazwa wydarzenia była początkiem dyskusji o tym, 
że porażki i kryzysy to część codziennej pracy.

CO DOCENIŁA KAPITUŁA?

Projekt został wyróżniony ze względu na ciekawy 
pomysł i realizację, który wyszedł poza schemat 
standardowych działań organizacji. Niewątpliwym 
walorem było poczucie humoru oraz stworzenie 
przestrzeni do działań kreatywnych i zespołowych.



KATEGORIA:  
ROZWÓJ TALENTÓW W ORGANIZACJI

NAGRODA GŁÓWNA W SEGMENCIE L:  

T-Mobile Polska SA 
„Career Shifter”
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Zmieniający się rynek pracy i brak wystarczającej liczby kompetencji 
na rynku polskim i światowym sprawiały, że organizacja postanowiła 
zadbać o rozwój tych kompetencji wewnątrz, stwarzając unikatowe 
podejście do tworzenia ścieżek karier i jednocześnie tworząc 
środowisko włączające (szczególnie dla osób na stanowiskach, które 
w przyszłości będą znikać ze względu na automatyzację i digitalizację). 
Stąd pomysł na stworzenie pierwszego w Polsce programu 
reskillingowego dla osób nietechnicznych, który kształci kompetencje 
programistyczne – kluczowe dla rozwoju spółki.

CO DOCENIŁA KAPITUŁA?

Grono jurorów zwróciło uwagę na to, że projekt jest odpowiedzią 
na zmaganie się wielu organizacji z zapotrzebowaniem na umiejętności 
technologiczne oraz upskilling & reskilling. Stawia na pierwszym planie 
umiejętności przyszłości, a sama inicjatywa zebrała bardzo dobre 
opinie i o projekcie można było usłyszeć na rynku.

NAGRODA GŁÓWNA W SEGMENCIE M:  

Biuro Informacji Kredytowej SA 
„Rozwiń Żagle”
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Celem projektu było stworzenie programu indywidualnego 
rozwoju zawodowego tych pracowników/współpracowników, 
którzy w szczególny sposób wpływają na wzrost wartości 
firmy i wyróżniają się ponadprzeciętnym potencjałem, 
entuzjazmem i zaangażowaniem, ale także spełniają wysokie 
kryteria etyczne określone w wartościach firmowych. 
Program skierowany do osób, które nie pełnią funkcji 
kierowniczych w firmie, wyjątkowych i utalentowanych 
osób bez względu na obszar, w którym pracują.

CO DOCENIŁA KAPITUŁA?

Kapituła doceniła zamierzenie projektu i włączenie do niego 
pracowników niższego szczebla, co jest rzadkością na rynku, 
doceniając i dając możliwość rozwoju pracownikom 
z potencjałem.



KATEGORIA:  
ROZWÓJ TALENTÓW W ORGANIZACJI

NAGRODA GŁÓWNA W SEGMENCIE S:  

Traffit „Traffit Pathways”
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Założeniem projektu było zagwarantowanie każdemu 
pracownikowi jasnego kierunku rozwoju i awansu. Na każdym 
stanowisku pracownik dostaje konkretne informacje na temat 
odpowiedzialności i zadań do zrealizowania, ale też transparentne 
informacje o wynagrodzeniu i jak może zmieniać się jego wysokość 
wraz z rozwojem na danym poziomie kariery. Dodatkowym celem 
projektu było wzmocnienie motywacji, poczucia bezpieczeństwa 
i satysfakcji.

CO DOCENIŁA KAPITUŁA?

Jury doceniło wprowadzenie 
działań skierowanych na 
przejrzystość widełek płacowych, 
o których obecnie bardzo dużo 
się mówi i postawienie na jasną 
ścieżkę rozwoju kariery każdego 
pracownika.

WYRÓŻNIENIE W SEGMENCIE S:  

Clearcode Service SA
„Program Ambasadorski Clearcode”
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU:

Zgłoszony projekt to program ambasadorski, polegający 
na zaangażowaniu pracowników firmy w budowanie 
i promocję ich marek osobistych, ale także marki Clearcode. 
Działania te pomagają budować wizerunek specjalisty 
oraz rozpoznawalność w środowisku branżowym i skupione 
są w mediach społecznościowych na platformie LinkedIn. 
W programie uczestniczą pracownicy różnych specjalizacji.

CO DOCENIŁA KAPITUŁA?

Członkom kapituły spodobało się zaangażowanie 
pracowników do projektu w lekki sposób, z jasnymi 

zasadami. Jednocześnie nie narzucając żadnych 
działań pracownikom, a mimo to osiągając 
zamierzone efekty. Projekt pokazywał dobre 
praktyki employee advocacy, a prezentacja była 

bardzo dobrze przygotowana.



Podsumowanie VII edycji konkursu HR Dream Team

W VII edycji konkursu ponownie zaprosiliśmy 
do współzawodnictwa firmy oraz najlepsze zespoły HR, 
które zrealizowały innowacyjne, kreatywne i skuteczne projekty 
wspierające organizację w jednej z trzech kategorii:

 Skuteczna i przyjazna rekrutacja kandydatów,

 Kultura organizacyjna i zaangażowanie pracowników,

 Rozwój talentów w organizacji.

Po raz kolejny postanowiliśmy nagrodzić organizacje, 
biorąc pod uwagę ich wielkość i liczbę pracowników:  
Segment S – do 250 pracowników,  
Segment M – od 251 do 1000 pracowników,  
Segment L – od 1001 pracowników i więcej. 

Pozwoliło to wyrównać szanse 
uczestników i zachować sprawiedliwą 
konkurencję.

Jak co roku, misją konkursu jest 
docenienie i promowanie najciekawszych, 
nietuzinkowych i najbardziej efektywnych 
projektów zrealizowanych przez zarówno 
zespoły HR-owe, jak i zespoły 
interdyscyplinarne.

W 2021 roku obradowała kapituła w składzie: Agnieszka Bieniak, 
dyrektorka HR Grupy Pracuj oraz przewodnicząca kapituły 
HR Dream Team, Maria Mycielska, socjolożka, doktorka nauk 
ekonomicznych, ekspertka kultury organizacyjnej, Paulina Basta, 
autorka popularnego bloga paulinabasta. com o tematyce  
HR-owej, Jacek Krajewski, autor newslettera z wydarzeniami 
oraz inspiracjami dla branży HR, Anna Flis, założycielka firmy 
szkoleniowej „Training Designers” oraz Agata Błaszkiewicz, 
dyrektorka ds. HR w Colliers.

W ubiegłorocznej edycji 
konkursu trafiło do nas 

aż 169 zgłoszeń! 
I tym samym 

ustanowiliśmy nowy 
rekord!



Partnerem czwartej 
kategorii konkursowej  
„Wzmocnienie zaangażowania
zespołów IT” jest serwis  
the:protocol

the:protocol to nowa platforma rekrutacyjna Grupy Pracuj,  
przeznaczona dla profesjonalistów branży tech. Głównym 
założeniem the:protocol jest łączenie najlepszych 
pracodawców z najwyższej klasy specjalistami IT i tworzenie 
profesjonalnego środowiska rekrutacji w sektorze wysokich 
technologii. Konstrukcja portalu i jego działania nakierowane 
są na wspieranie dialogu pracodawca – pracownik, w duchu 
kultury feedbacku.



Zgłoś swój zespół do konkursu  
– czekamy na Was!
Zgłoszenia przyjmujemy do 26 sierpnia 2022 r.



Właścicielem marki Pracuj.pl jest

Chcesz zgłosić swój zespół do konkursu  
HR Dream Team 2022?

Wejdź na stronę: 
https://wyzwaniahr.pracuj.pl/hr-dreamteam/

lub napisz i zapytaj o szczegóły: 
hrdreamteam@pracuj.pl

https://wyzwaniahr.pracuj.pl/hr-dreamteam/
mailto:hrdreamteam%40pracuj.pl%0D?subject=
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