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LIST PREZESA
SZANOWNI PAŃSTWO,
Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy raport społecznej odpowiedzialności biznesu
Work Service S.A. Jest on jednym z efektów wielu miesięcy pracy nad opracowaniem kompleksowej
strategii CSR spółki. Dziękuję wszystkim naszym Interesariuszom i pracownikom Work Service S.A.
zaangażowanym w ten proces. To dzięki ich rekomendacjom i doświadczeniu wytyczyliśmy ambitne
i realne, zgodne z charakterem i skalą naszych odpowiedzialności cele CSR. Opinie i oczekiwania
interesariuszy wobec naszych działań stanowiły podstawę żywej dyskusji wśród menedżerów spółki,
przyczyniając się do głębszej analizy naszej roli społecznej i inspirując nas do wprowadzenia
rozwiązań zawartych w przyjętej przez nas strategii.
Realizujemy strategię dynamicznego rozwoju i zmieniamy oblicze polskiego i europejskiego rynku
usług HR. Lata 2013 - 2014 były dla nas przełomowe. Konsekwentnie zmierzaliśmy do osiągnięcia
pozycji lidera w krajach leżących w trójkącie Berlin - Moskwa - Stambuł dzięki strategicznym
przejęciom i rozwojowi organicznemu. W tym czasie dołączyły do Grupy: Antal Interational, Work
Express, Prohuman, Human Existence, Fiege uni/serv GmbH oraz Fiege worksess GmbH, które
poszerzyły wachlarz oferowanych przez nas usług HR. Dzięki przeprowadzonym transakcjom
jesteśmy obecni w 12 krajach Europy Środkowo - Wschodniej, tworząc komplementarną ofertę dla
ponad 3 tysięcy klientów. W roku 2014 staliśmy się największą firmą doradztwa personalnego
i liderem HR w Polsce i całej Europie Środkowo - Wschodniej.
W 2013 roku wartość przychodów Grupy Work Service wzrosła o ponad 26% w porównaniu
do roku 2012, a w roku 2014 o ponad 89% w porównaniu do roku 2013. Pozyskaliśmy również
znaczących zagranicznych akcjonariuszy. Mamy zatem możliwość finansowania kolejnych planów
rozwojowych, w tym rozwoju wysokomarżowych usług wyspecjalizowanego outsourcingu oraz
dalszą ekspansję międzynarodową. Naszym celem na najbliższe lata jest utrzymanie obecnego
tempa wzrostu.
Dziś jesteśmy numerem 1 wśród agencji pracy w Europie Środkowo - Wschodniej. Jako Grupa
Kapitałowa świadcząca usługi w obszarze HR wpływamy na życie nawet 300 000 osób rocznie.
Współpracując z naszymi klientami oferujemy liczne stanowiska pracy i wpływamy na standardy
relacji pracodawców z pracownikami. Oddziałujemy na kondycję wielu przedsiębiorstw, co
przekłada się na gospodarkę kraju, a także na jakość życia społecznego i dostęp do miejsc pracy.
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Rozwijając naszą działalność i umacniając pozycję rynkową chcemy w odpowiedzialny sposób
zarządzać gospodarczymi i społecznymi efektami prowadzonej przez nas działalności. Konsultacje
z naszymi interesariuszami oraz analiza naszych praktyk pod kątem rekomendacji standardu
społecznej odpowiedzialności ISO 26000 umocniła nas w przekonaniu, że naszą rolą jest m.in.
zwiększanie wiedzy Polaków na temat trendów i wymagań rynku pracy. W kontekście społecznej
odpowiedzialności biznesu oczekuje się od nas również aktywności przeciwdziałających wykluczeniu
z rynku pracy grup szczególnie na to narażonych.
Zapraszam do lektury pierwszego w historii Work Service raportu społecznej odpowiedzialności
biznesu, który wyznacza początek drogi wdrażania wytyczonej dla Work Service S.A. strategii
odpowiedzialnego biznesu.

Z WYRAZAMI SZACUNKU,
TOMASZ HANCZAREK
Prezes Zarządu Work Service S.A.
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1
1.1

ROLA I STRATEGIA
PROFIL SPÓŁKI WORK SERVICE S.A.
Spółka Work Service S.A., której dotyczy niniejszy
raport, działa na terenie Polski i jest sukcesorem
utworzonej w 2000 roku firmy Work Service
Spółka z o.o. Stanowimy jednostkę dominującą
w Grupie Kapitałowej Work Service, która
oferuje usługi ponad 3000 klientów w Polsce
i zagranicą. Grupa zatrudnia 300 000
pracowników w skali roku. Jesteśmy agencją
zatrudnienia specjalizującą się w pośrednictwie
pracy i nowoczesnych rozwiązaniach kadrowych.
Świadczymy usługi w obszarze rekrutacji,

PRACOWNICY WEWNĘTRZNI
PRACOWNICY ŚWIADCZĄCY PRACĘ NA RZECZ
SPÓŁKI WORK SERVICE S.A. I WEWNĘTRZNE
POTRZEBY JEJ FUNKCJONOWANIA.

dostarczania do klientów wykwalifikowanych
pracowników, outplacementu, doradztwa
i zarządzania zasobami ludzkimi. Oferujemy
rozwiązania wykorzystujące formułę pracy
tymczasowej oraz outsourcing funkcji związanych
z zarządzaniem kadrami i naliczaniem
wynagrodzeń w przedsiębiorstwach.

PRACOWNICY ZEWNĘTRZNI
PRACOWNICY ZATRUDNIANI PRZEZ WORK SERVICE S.A.,
A ŚWIADCZĄCY PRACĘ BEZPOŚREDNIO NA RZECZ
KLIENTÓW SPÓŁKI (NP. W RAMACH PRACY TYMCZASOWEJ
LUB INNYCH FORM OUTSOURCINGU).

Podstawą działalności spółki są zapisy prawa polskiego, Kodeks Spółek Handlowych oraz regulaminy
Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu.

Work Service S.A. jest pierwszą spółką z sektora
usług personalnych notowaną na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie.
Spółka zadebiutowała na GPW 26 kwietnia
2012 roku.
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1.2

PROFIL GRUPY KAPITAŁOWEJ
WORK SERVICE
Grupa Kapitałowa Work Service, w której jednostką dominującą jest raportująca Work Service S.A.,
jest w fazie dynamicznego rozwoju. W 2013 roku składała się ze spółki dominującej i 40 spółek
zależnych, działających za pośrednictwem biur regionalnych i przedstawicielstw na terenie Polski
oraz w 8 innych krajach Europy i w Turcji. W czerwcu 2014 roku w struktury Grupy Kapitałowej
Work Service wchodziło już 47 spółek, a zakres geograficzny jej działalności rozszerzył się również
na Węgry.
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FINANCE CARE SP. Z O.O.
usługi outsourcingowe dla banków i firm ubezpieczeniowych

INDUSTRY PERSONNEL SERVICES SP. Z O.O.
prowadzenie projektów zarządzania zakładami produkcyjnymi

EXACT SYSTEMS SP. Z O.O.
wyspecjalizowane usługi w zakresie kontroli, selekcji oraz naprawy komponentów
i podzespołów w branży motoryzacyjnej i teleinformatycznej
PEOPLE CARE SP. Z O.O.
wyspecjalizowana usługa w zakresie benefitów pracowniczych, związanych
z opieką nad bliskimi
WORK SERVICE INTERNATIONAL SP. Z O.O.
praca tymczasowa oraz rekrutacja pracowników na rynkach międzynarodowych

PROSERVICE WORLDWIDE (CYPR) LTD.
obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej, jej statutowy przedmiot działalności
obejmuje m.in.: działalność handlową, zarządczą, doradczą
MEDI STAFF SP. Z O.O.
kompleksowe usługi sprzątania i czyszczenia obiektów służby zdrowia, użyteczności
publicznej oraz obiektów podmiotów prywatnych
SELLPRO SP. Z O.O.
merchandising i promocje, m.in. profesjonalna obsługa procesu sprzedaży,
rekrutacja i udostępnianie pracowników, doradztwo
WORK SERVICE ACQUISITIONS LTD
rozwój transgranicznej wymiany pracowników

SPÓŁKI Z BEZPOŚREDNIM UDZIAŁEM
KAPITAŁOWYM WORK SERVICE S.A.
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VIRTUAL CINEMA STUDIO SP. Z O.O.
działalność związana z przemysłem video, radiem i telewizją, przetwarzaniem danych

WORK SERVICE IP CYPR. LTD
obecnie nie prowadzi działalności

IT KONTRAKT SP. Z O.O.
lider outsourcingu kadry IT w Polsce

ANTAL INTERNATIONAL SP. Z O.O.
doradztwo personalne i rekrutacja

PROHUMAN 2004 KFT
kompleksowe usługi HR, merchandising, promocje sprzedaży, eventy marketingowe,
telemarketing
WORK EXPRESS SP. Z O.O.
organizacja procesu zatrudnienia pracowników tymczasowych, pośrednictwo
pracy i doradztwo personalne, outsourcing
WORK SERVICE SPV SP. Z O.O.
jej założenie związane jest z realizacją zapisów z umowy z Fiege Logistik Stiftung
& Co. KG z siedzibą w Niemczech
WS CYPRUS LTD
właściciel wartości intelektualnych, działalność licencyjna

KRAJOWE CENTRUM PRACY SP. Z O.O.
rozwiązania z zakresu pracy stałej i czasowej, rekrutacje specjalistów, outsourcing
funkcji

(STAN 30.09.2014 roku)
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SPÓŁKI POŚREDNIO POWIĄZANE Z WORK SERVICE S.A.
(STAN NA 30.09.2014 )

NR

NAZWA SPÓŁKI

1

Automotive Assembly System Sp. z o.o.

2

Clean24h Sp. z o.o.

3

Czech Work Agency s.r.o.

4

Exact System Czech Republik s.r.o.

5

Exact System GmbH Germany

6

Exact System Slovakia s.r.o.

7

Exact Systems Ltd.

8

Exact Systems Ltd. (UK)

9

Exact Systems s.r.l. Rumunia

10

Ideal Kalite Kontrol Ve Olcme Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi

11

IP Exact Systems Partnership

12

IP IT Kontrakt Partnership

13

IT Kontrakt Centrum Kształcenia Sp. z o.o.

14

IT Kontrakt GmbH

15

ITK Cyprus Ltd

16

LogistykaPL Sp. z o.o.

17

Outsourcing Solutions Partner Sp. z o.o.

18

ProService Worldwide Limited, Brytyjskie Wyspy Dziewicze

19

Prohuman Outsourcing Kft

20

Stermedia Sp. z o.o.

21

Work Service 24 GmbH

22

Work Service Czech s.r.o.

23

Work Service Outsourcing Slovakia s.r.o.

24

Work Service Slovakia s.r.o.

25

Work Service Ukraina s.r.o.

26

Workbus Sp. z o.o.

27

WorkPort24 GmbH

28

ZAO Exact Systems Russia

29

ZAO Work Service Russia
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NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ
W latach 2013 i 2014 Grupa Kapitałowa Work Service kupiła spółki:
•

Antal International - spółkę specjalizującą się w rekrutacji, szczególnie na wysokie
i średnie stanowiska zarządcze oraz w doradztwie personalnym,

•

Work Express - jedną z największych agencji pracy w Polsce specjalizująca się
w transgranicznej wymianie pracowników,

•

Prohuman - jedną z największych węgierskich agencji pośrednictwa pracy.

Dodatkowo:
•

dokupiła udział w spółce IT Kontrakt Sp. z o.o. udział w kapitale zwiększył się z 75%
do 84,18%,

•

nabyła 51% udziałów w spółce Human Existence na Węgrzech,

•

dokonała transakcji z Fiege Logistik Stiftung & Co. KG (joint venture).

28 lutego 2013 roku spółka Work Service S.A. nabyła 99% udziałów w spółce WS Cyprus
Limited. WS Cyprus Limited ma obecnie tylko dwóch udziałowców: 99% udziałów należy do
Work Service S.A., a 1% należy do IP Work Service Cypr. Limited.
15 listopada 2013 roku została założona spółka Exact Systems Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
W 2013 roku zmianie uległy nazwy trzech spółek z Grupy: Werslon Holdings Limited na Exact Systems
Limited, Ebremor Trading Limited na ITK Cyprus Limited, Lefmur Trade Limited na WS Cyprus Limited.
Od 19 marca 2014 roku, WS Energy Sp. z o.o. zmieniło nazwę na Krajowe Centrum Pracy Sp.
z o.o., zmianie uległa również nazwa spółki Ideal Kalite Kontrol Ve Olcme Sistemleri Sanayi Ve
Ticaret Limited Sirketi na Exact Systems Kalite Kontrol Limited Sirketi z siedzibą w Turcji.

Szczegółowy opis zmian w strukturze Grupy
Kapitałowej Work Service jest dostępny
na stronie internetowej
www.workservice.pl/Relacje-inwestorskie/Raporty/Okresowe
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1.3

MISJA I CELE STRATEGICZNE
Work Service S.A. od początku swojej działalności była ukierunkowana na stworzenie
Grupy Kapitałowej Work Service, tworzonej przez komplementarne spółki o odmiennych
tradycjach, działające w różnych segmentach rynku HR, w różnych krajach Europy.
Przesłanie: „Work Service - ekspert i strategiczny doradca HR” wyznacza
nasz kierunek rozwoju.
Naszym długofalowym celem jest stworzenie
najsilniejszej grupy strategicznego wsparcia
w obszarze usług personalnych w trójkącie Berlin Stambuł - Moskwa. Już teraz jesteśmy liderem
Europy Środkowo - Wschodniej wśród agencji
pracy. Rynek wciąż zawiera w sobie olbrzymi
potencjał, a my jesteśmy zdeterminowani, by go
jak najlepiej zagospodarować.
W najbliższym czasie planujemy dalsze przejęcia
spółek i tym samym poszerzenie działalności
Grupy Kapitałowej Work Service. Finalizacja
najbardziej zaawansowanych transakcji
zaowocuje wzrostem przychodów Grupy o ok.
500 mln zł. Planujemy wejście na rynek rumuński.
Wzmocnimy naszą obecność na Słowacji.
Naszym celem jest także umiędzynarodowienie
akcjonariatu poprzez pozyskanie zagranicznych
funduszy inwestycyjnych.

TOMASZ ŚLĘZAK
Wiceprezes Zarządu Work Service S.A.
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Wierzymy, że strategiczne podejście do CSR
i wdrażanie światowych standardów w zakresie
odpowiedzialnego biznesu będzie miało
istotny, pozytywny wpływ zarówno na naszych
partnerów społecznych i biznesowych, jak
i na nas samych. Wytyczenie długofalowych
celów z zakresu odpowiedzialnego biznesu
adekwatnych do naszej roli na rynku i planów
na przyszłość, to ważny element innowacyjnego
zarządzania spółką, a docelowo całą Grupą
Kapitałową Work Service. Włożyliśmy duży
wysiłek w wieloetapowy proces analizy naszej
działalności i celów biznesowych pod kątem
CSR. Wierzymy, że dzięki wytyczonym dla Work
Service S.A. celom CSR, będziemy umacniać
swoją pozycję lidera, a jednocześnie zwiększać
pozytywny wpływ na nasze otoczenie biznesowe
i społeczne.

„NASZYM DŁUGOFALOWYM CELEM JEST
STWORZENIE NA JSILNIEJSZEJ GRUPY
STRATEGICZNEGO WSPARCIA.”
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MISJA I WIZJA
Stałe doskonalenie i poszerzanie wachlarza oferowanych usług oraz usprawnianie zasad
funkcjonowania Work Service S.A. stanowi podstawę wzrostu spółki i całej Grupy Kapitałowej
Work Service. Nie byłoby to możliwe bez jasno sprecyzowanej misji i strategii rozwoju.

Naszą misją jest występowanie w roli doświadczonego
eksperta i doradcy biznesowego, który dla swoich klientów
przygotowuje indywidualne rozwiązania zapewniające
maksymalne korzyści finansowe, bezpieczeństwo i komfort
w obsłudze procesów związanych z zarządzaniem
kadrami.

STRATEGICZNE CELE BIZNESOWE
Skuteczne budowanie silnej pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej Work Service jest możliwe dzięki
precyzyjnie wytyczonej strategii rozwoju, której główne filary stanowią:
•

rozwój organiczny w obszarze pracy tymczasowej oraz sprzedaż produktów
wysokomarżowych wśród istniejących klientów,

•

zwiększenie zaangażowania na rynkach zagranicznych oraz w wysokomarżowych
segmentach rynku,

•

akwizycje spółek w obszarze outsourcingu i doradztwa personalnego.

Work Service ma ambicje stać się niekwestionowanym liderem w swojej dziedzinie w krajach leżących
w trójkącie Berlin - Moskwa - Stambuł. Chcemy mieć wiodącą rolę na głównych rynkach Europy
Środkowo - Wschodniej, tj. w Niemczech, Rosji, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii i Turcji.
Priorytetem w uzyskaniu tego celu jest utrzymanie obecnego tempa wzrostu (średnio 28% w ciągu
ostatnich 5 lat). Aby to osiągnąć, Work Service S.A. koncentruje się na akwizycji i rozwoju organicznym
oraz przejęciach spółek. Włączamy w strukturę Grupy podmioty, które wnoszą unikalne kompetencje,
np. wysoko wyspecjalizowaną rekrutację lub pozwalają rozwijać działalność Work Service
na nowych rynkach.
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1.4

ROLA I KLUCZOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Jako lider branży HR w Polsce, spółka Work Service
S.A. chce - zgodnie ze swoją misją - występować
w roli eksperta zmieniającego oblicze krajowego
i europejskiego rynku usług personalnych.
Pragniemy dostarczać kompleksowe i unikalne
rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów,
odpowiadać na kluczowe oczekiwania naszych
pracowników i innych interesariuszy oraz pełnić
funkcję odpowiedzialnego społecznie edukatora
na temat rynku pracy.
Nasza działalność oparta jest na umiejętności
łączenia potrzeb przedsiębiorstw w zakresie
optymalizacji kosztów i struktury zatrudnienia
z dostępnymi zasobami rynku pracy, kwalifikacjami
i oczekiwaniami osób aktywnych zawodowo
oraz kosztem pracy.

Wywieramy wpływ na stan polskiej gospodarki
i jakość życia wielu ludzi. Dlatego też jednym
z celów Work Service S.A. stało się wdrożenie
standardów, które pozwolą w świadomy
i odpowiedzialny sposób monitorować
i zarządzać społecznymi oraz gospodarczymi
efektami naszej działalności.
Z tego powodu w 2013 roku w rozpoczęliśmy
wieloetapowy proces analizy spółki pod kątem
dobrych praktyk CSR. Dzięki zaangażowaniu
wielu pracowników i interesariuszy zewnętrznych
m.in. wyłoniliśmy mapę naszych kluczowych
odpowiedzialności.

6 KLUCZOWYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI WORK SERVICE S.A.

1

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA PRACOWNIKÓW

4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA TWORZENIE MIEJSC PRACY
I POZIOM ZATRUDNIENIA ORAZ
KREOWANIE POZYTYWNYCH
ZMIAN NA RYNKU PRACY

2

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA WŁĄCZANIE W RYNEK PRACY
GRUP WYKLUCZONYCH
I ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM

5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA EDUKOWANIE O RYNKU PRACY
I JEGO WYMAGANIACH

3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA PROWADZENIE RZETELNYCH
BADAŃ RYNKU PRACY
I UDOSTĘPNIANIE ICH WYNIKÓW

6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA SWÓJ WPŁYW
NA ŚRODOWISKO NATURALNE
I MINIMALIZACJĘ ZUŻYCIA
ZASOBÓW

Analiza kluczowych odpowiedzialności Work Service S.A. była brana pod uwagę przez kadrę
zarządzającą spółki na etapie wytyczania obszarów i celów strategicznych CSR na lata
2014 - 2018.
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1.5

STRATEGIA ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
WORK SERVICE S.A.
PROCES BUDOWY STRATEGII CSR
Prace przygotowawcze do stworzenia przyjętej w 2014 roku Strategii odpowiedzialnego biznesu Work
Service S.A. na lata 2014 - 2018 były prowadzone wieloetapowo. Zapytano kadrę zarządzającą
spółki, jak postrzega firmę w kontekście CSR. Przeprowadzono cykl warsztatów wewnętrznych
z udziałem licznego grona menedżerów i kluczowych pracowników spółki. Ważnym etapem
procesu budowy strategii był przeprowadzony w pierwszej połowie 2014 roku pierwszy Panel
Interesariuszy Work Service S.A.

Dokonaliśmy analizy naszych praktyk w oparciu
o rekomendacje normy społecznej odpowiedzialności
ISO 26000. Rekomendacje ISO 26000 uwzględniamy
w celach i inicjatywach wytyczonej Strategii społecznej
odpowiedzialności biznesu Work Service S.A. na lata
2014 - 2018.

OCZEKIWANIA NASZYCH INTERESARIUSZY
Uczestnicy Panelu Interesariuszy Work Service S.A. wyrazili swoje oczekiwania dotyczące naszych
praktyk w obszarze współpracy z klientami:
Wskazaliśmy, że najważniejszy obszar dla firmy to
„miejsce pracy”, ale trzeba zacząć od ładu organizacyjnego
i ustalenia sobie konkretnych celów CSR.

Spółka powinna dbać o transparentność, informować,
jakie ma podejście do CSR.

— 16
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STRATEGIA CSR

ZAPEWNIĆ WARUNI
ROZWOJU
I KOMUNIKACJĘ
WEWNĘTRZNĄ

UCZYĆ
I INSPIROWAĆ

STRATEGIA
ODPOWIEDZIALNEGO
BIZNESU
WORK SERVICE S.A.

WSPIERAĆ KLENTÓW
I ROZWIJAĆ
ICH POTENCJAŁ

RZETELNIE
INFORMOWAĆ
I PROWADZIĆ
DIALOG

Cele strategiczne społecznej odpowiedzialności biznesu tworzą tzw. Perspektywę odpowiedzialności
wpisaną w Zrównoważoną Kartę Wyników (ang. Balanced Scorecard) strategii biznesowej spółki.
Obejmują one perspektywę wiedzy i rozwoju, procesów, jak i klienta, mają więc wpływ na realizację
istotnych założeń strategii biznesowej i są z nią spójne.
Cele strategiczne są realizowane przez Inicjatywy CSR, których lista będzie rokrocznie rewidowana
i poszerzana adekwatnie do postępów w realizacji strategii CSR i strategii biznesowej.
Rewizja efektów wdrażania celów społecznej odpowiedzialności biznesu będzie dokonywana
wraz z przeglądem wyników realizowania strategii biznesowej spółki. W tym celu spółka będzie
przeprowadzać systematyczną ocenę postępów we wdrażaniu kluczowych rekomendacji normy
ISO 26000. Jej wyniki będą publikowane przez spółkę w raportach CSR w systemie dwuletnim.
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1.6

INTERESARIUSZE WORK SERVICE S.A.
Identyfikując mapę interesariuszy Work Service S.A. uwzględniano stopień ich wpływu na działalność
spółki oraz wpływ samej firmy na interesariuszy. W latach 2013 - 2014 korzystaliśmy z następujących
kanałów komunikacji z interesariuszami:

INTERESARIUSZE

GŁÓWNE KANAŁY KOMUNIKACJI
Z INTERESARIUSZAMI

Klienci

Platforma WorkSpace
Centrum Pomocy Pracodawcy
Spotkania bezpośrednie
Kontakt poprzez mobilnych doradców i biura regionalne
Targi, konferencje i wydarzenia branżowe
Kontakt telefoniczny i emailowy
Call Centre
Portale społecznościowe: Facebook, LinkedIn, Goldenline
Raporty branżowe (Barometr Rynku Pracy)
Branżowe artykuły prasowe dostępne na www.workservice.pl.

Pracownicy
zewnętrzni

Strona www.workservice.pl
Kontakt telefoniczny i emailowy
Bezpośrednie spotkania
Platforma RMS

Pracownicy
wewnętrzni

Newslettery, Intranet
Spotkania bezpośrednie z kadrą zarządzającą
Czasopismo wewnętrzne (od 2014 roku)

Inwestorzy
i środowisko
inwestorskie

Raporty
Spotkania bezpośrednie
Komunikaty i bezpośrednia komunikacja w ramach Relacji
Inwestorskich
Strona www.workservice.pl

Kandydaci

Strona www.workservice.pl
Kontakt telefoniczny i emailowy
Spotkania bezpośrednie
Ogłoszenia i artykuły w prasie oraz innych mediach
Platforma RMS
Publikacje i wypowiedzi eksperckie
Raporty bazowe (Barometr Rynku Pracy)
Rekrutobusy

Spółki zależne

Spotkania bezpośrednie
Email i telefon
Newslettery

— 18
Work Service S.A. — Raport społecznej odpowiedzialności biznesu za lata 2013 — 2014

INTERESARIUSZE

GŁÓWNE KANAŁY KOMUNIKACJI
Z INTERESARIUSZAMI

Dostawcy i partnerzy
biznesowi programów
lojalnościowych

Email i telefon
Spotkania bezpośrednie

Społeczności i władze
lokalne

Strona www.workservice.pl
Wypowiedzi w mediach
Publikacje i badania eksperckie dotyczące rynku pracy
Spotkanie bezpośrednie

Uczelnie wyższe
i środowisko
akademickie

Spotkanie bezpośrednie
Wykłady
Targi, Konferencje
Publikacje i badania eksperckie o rynku pracy

Organizacje
biznesowe i branżowe

Spotkanie bezpośrednie
Publikacje i badania eksperckie o rynku pracy
Wypowiedzi eksperckie w mediach
Targi, Konferencje

Media lokalne
i ogólnopolskie

Wypowiedzi eksperckie
Publikacje i badania eksperckie o rynku pracy
Spotkanie bezpośrednie, spotkania prasowe
Kontakt poprzez rzecznika prasowego
Targi, konferencje
Strona www.workservice.pl

W trakcie prac nad przygotowaniem niniejszego
raportu oraz strategii CSR zorganizowaliśmy
w 2014 roku, przy wsparciu zewnętrznej firmy
edukacyjno - doradczej CSRinfo, pierwszy Panel
Interesariuszy Work Service S.A. Do udziału
w nim zaprosiliśmy przedstawicieli naszych
partnerów biznesowych, klientów, beneficjentów
i partnerów społecznych, a także reprezentantów
organizacji zrzeszających biznes.
Zebrani poruszali tematykę kluczowych
wpływów i odpowiedzialności związanych
z działalnością Work Service S.A., deklarowali
swoje oczekiwania wobec nas w kontekście
społecznej odpowiedzialności biznesu.
Wskazywali m.in. na odpowiedzialność
spółki za rozwój polskiej gospodarki poprzez
rozwój rynku pracy, ogólny wizerunek branży

usług personalnych, poziom wiedzy Polaków
na temat zasad korzystania z pośrednictwa
pracy oraz wpływ działań agencji pośrednictwa
pracy na społeczeństwo i rynek. Wyrażono
także oczekiwania wobec zaangażowania
społecznego spółki, które zdaniem interesariuszy
powinno odpowiadać na pilną potrzebę
zwiększania poziomu przygotowania Polaków
do realiów rynku pracy, w szczególności grup
narażonych na wykluczenie z rynku pracy. Dla
interesariuszy ważna była także transparentność
firmy rozumiana, jako rzetelne dostarczanie
informacji inwestorom, klientom i otoczeniu
społecznemu.
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CZŁONKOST WO WORK SERVICE S.A . W STOWARZYSZENIACH
I ORGANIZACJACH
•

Konfederacja Pracodawców Polskich

•

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

•

Stowarzyszenie Integracja i Współpraca

•

Krajowa Izba Gospodarcza

•

Polska Izba Motoryzacji

•

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości

•

Business Centre Club

•

Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej

•

Polski Związek Motorowy

•

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

•

Akademia MDDP

•

Zjednoczone Towarzystwo Gospodarcze

•

CCIFP Francuska Izba Przemysłowo - Handlowa w Polsce

•

AHK Polsko - Niemiecka Izba Przemysłowo - Handlowa

•

Klub Outsourcingu

•

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

•

Stowarzyszenie Radio Żnin

•

Agencja Kształcenia Kadr

•

Krajowa Izba Rozliczeniowa

•

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej

•

Towarzystwo Miłośników Wrocławia
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2
2.1

STRUKTURA I ZARZĄDZANIE
STRUKTURA WORK SERVICE S.A.

DZIAŁ PRAWNY
DZIAŁ BHP
ZESPÓŁ BABY AND CARE
RAPORTUJĄ DO

DZIAŁ SPRZEDAŻY
DZIAŁ MARKETINGU
RAPORTUJĄ DO

PION ADMINISTRACJI PERSONALNEJ
DZIAŁ PERSONALNY
DZIAŁ ADMINISTRACJI I ZAKUPÓW
ZESPÓŁ KCP
RAPORTUJĄ DO

DZIAŁ ROZWOJU RYNKU
DZIAŁ DORADZTWA PERSONALNEGO
REGION POLSKA ZACHÓD I POŁUDNIE
REGION POLSKA PÓŁNOC I WSCHÓD
ZESPÓŁ SELLPRO
ZESPÓŁ FINANCE CARE
ZESPÓŁ WSI
ZESPÓŁ CLEANING I ZARZĄDZANIA PARKINGAMI
RAPORTUJĄ DO

DZIAŁ RACHUNKOWOŚĆ
DZIAŁ FINANSÓW I RYZYKA
DZIAŁ CONTROLLINGU OPERACYJNEGO
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
DZIAŁ IT
RAPORTUJĄ DO
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BIURO ZADZĄDU

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU DS. ISO

PREZES ZARZĄDU
TOMASZ HANCZAREK
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPRZEDAŻY
TOMASZ ŚLĘZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY
DARIUSZ ROCHAMAN
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR FINANSOWY
HUBERT ROZPĘDEK
WICEPREZES ZARZĄDU
IWONA SZMITKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
ROBERT KNIGHTS
WICEPREZES ZARZĄDU
PAUL CHRISTODOULOU

KOMÓRKA AUDYTU
WEWNĘTRZNEGO
RADA NADZORCZA

WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY
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2.2

FORMA WŁASNOŚCI I WYNIKI
FINANSOWE
STRUKTURA AKCJONARIATU
Kapitał zakładowy Work Service S.A. wynosił w 2013 roku 5 994 799,60 PLN i dzielił się
na 59 947 996 akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda.
Na dzień 31.12.2013 roku wszystkie akcje spółki Work Service S.A. były akcjami zwykłymi
na okaziciela.
W roku 2014 kapitał zakładowy Work Service S.A. wynosił 6 503 950,79 PLN i dzielił się
na 65 039 507 akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda.
Na dzień 31.12.2014 roku wszystkie akcje spółki Work Service S.A. były akcjami zwykłymi
na okaziciela.

WORKSOURCE
INVESTMENTS S.A.R.L.
22,84%

POZOSTALI
26,35%

MIZYAK
INVESTMENT FUND LTD
13,34%

PROLOGICS
UK LLP
32,35%

PROLOGICS
UK LLP
28,47%

POZOSTALI
30,19%

TOMASZ MISIAK
9,99%

TOMASZ HANCZAREK
5,18%

DOYON
HOLDINGS LTD
5,12%

0%
100%

WORKSOURCE
INVESTMENTS S.A.R.L.
21,09%

PAWLOS MANDZIOS
5,09%

2013

0%
100%

2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (stan na 31.12.2013 roku i na 31.12.2014 roku)

WYNIKI FINANSOWE
Odzwierciedleniem dobrze prowadzonej strategii biznesowej realizowanej przez spółkę Work
Service S.A. są m.in. rosnące przychody Grupy Kapitałowej Work Service. W 2013 roku ich wartość
wzrosła o ponad 26% w porównaniu do roku poprzedniego i wyniosła 918,4 mln złotych. W roku
2014, wartość przychodów Grupy Kapitałowej Work Service wzrosły o 89% w porównaniu do
roku 2013 i wyniosła 1 739,8 mln złotych.
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2013

2014

918,4

26%

PRZYCHODU GRUPY
KAPITAŁOWEJ
WORK SERVICE
W 2013 ROKU

WZROST
PRZYCHODÓW
W STOSUNKU
DO ROKU 2012

MLN

1 739,8

89%

MLN

PRZYCHODU GRUPY
KAPITAŁOWEJ
WORK SERVICE
W 2014 ROKU

WZROST
PRZYCHODÓW
W STOSUNKU
DO ROKU 2013

Dzięki sprawnemu zarządzaniu Work Service S.A. ma możliwość finansowania nowych planów
rozwojowych Grupy Kapitałowej Work Service, w tym rozwoju wysokomarżowych usług
wyspecjalizowanego outsourcingu, oraz dalszą ekspansję międzynarodową.

WYSZCZEGÓLNIENIE

2013
WIELKOŚĆ W PLN

2014
WIELKOŚĆ W PLN

Przychody ze sprzedaży
produktów i usług

918 391 397,72

1 739 756 267,24

Zysk netto

29 484 916,77

52 422 555,27

805 628 185,97

1 536 322 606,53

3 409 064,21

10 136 927,65

Koszty własne sprzedaży
Podatek dochodowy

Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Work Service w latach 2013 - 2014.

Szczegółowe informacje o wskaźnikach
finansowych zawiera skonsolidowany raport
okresowy za 2014 rok dostępny na stronie
internetowej
www.workservice.pl/Relacje-inwestorskie/Raporty
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2.3

ZARZĄD I RADA NADZORCZA
ORGANAMI SPÓŁKI WORK SERVICE S.A. SĄ WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY, RADA NADZORCZA I ZARZĄD.
Skład zarządu spółki (skład osobowy na dzień 31 grudnia 2014 roku)
•

Tomasz Hanczarek - Prezes

•

Dariusz Rochman - Wiceprezes

•

Piotr Ambrozowicz - Wiceprezes

•

Robert Knights - Wiceprezes

•

Paul Andrew Christodoulou - Wiceprezes

•

Tomasz Ślęzak - Wiceprezes

•

Hubert Rozpędek - Wiceprezes

•

Iwona Szmitkowska - Wiceprezes

16 maja 2013 roku powołano pana Tomasza Ślęzaka do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu
Work Service S.A. Z dniem 31 marca 2014 roku ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu złożył
rezygnację Piotr Ambrozowicz. Z dniem 12 kwietnia 2014 powołano pana Huberta Rozpędka
do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, a w dniu 10 października panią Iwonę Szmitkowską
w roli Wiceprezesa Zarządu.
Skład Rady Nadzorczej (skład osobowy na dzień 31 grudnia 2014 roku)
•

Panagiotis Sofianos - Przewodniczący Rady Nadzorczej

•

Tomasz Misiak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

•

Wiesław Skrobowski - Członek Rady Nadzorczej

•

Arkadiusz Ignasiak - Członek Rady Nadzorczej

•

Everett Kamin - Członek Rady Nadzorczej

•

Pierre Mellinger - Członek Rady Nadzorczej
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•

Piotr Maciej Kamiński - Członek Rady Nadzorczej

•

Maciej Krzysztof Witucki - Członek Rady Nadzorczej

•

Geza Szephalmi - Członek Rady Nadzorczej

•

Piotr Żabski - Członek Rady Nadzorczej

ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ W LATACH 2013 - 2014:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki powołało 11 marca 2013 roku w skład
Rady Nadzorczej Pana Pierre Mellingera, Pana Rossena Hadjieva i Pana Mirosława Krutina.

2013
21/05
Zarząd otrzymał od członka Rady Nadzorczej Pana Mirosława Krutina informację o jego o rezygnacji
z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

27/06
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu na członka Rady Nadzorczej Pana Piotra
Macieja Kamińskiego.

10/10
Odwołanie Pana Rossena Hadjieva z funkcji członka Rady Nadzorczej Work Service S.A. i powołano Pana
Gezy Szephalmi do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

22/10
Rezygnacja Pan Piotr Kukowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

02/12
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dotyczącą powołania nowego członka Rady
Nadzorczej i powierzyło pełnienie tej funkcji panu Maciejowi Krzysztofowi Wituckiemu.

2014
02/04
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Żabskiego.
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2.4

STANDARDY I WARTOŚCI
W swoich codziennych praktykach postępowania pracownicy Work Service S.A. starają się utrzymywać
jak najwyższe standardy etyczne. Motywuje nas przekonanie, że rzetelne i odpowiedzialne traktowanie
współpracowników i klientów jest gwarantem obopólnego zadowolenia, a to przekłada się również
na sposób postrzegania firmy i jej rozwój.
Od 2002 roku spółka przestrzega wewnętrznego Work Service S.A. przestrzega również
Systemu Zarządzania Jakością, którego ładu korporacyjnego, określonego w Dobrych
świadectwem jest uzyskanie Certyfikatu ISO Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Jednym
9001. Dla naszych klientów jest to gwarancja z wyznaczników wspomnianego powyżej ładu
oferowania przez Work Service S.A. jednakowo korporacyjnego oraz kompleksowej strategii
wysokiej jakości wykonywania usług we wszystkich rozwoju firmy są długofalowe cele z zakresu
oddziałach w całej Polsce.
odpowiedzialności społecznej, wytyczone
przy wykorzystaniu międzynarodowej normy
Kluczową rolę w utrzymywanych przez nas społecznej odpowiedzialności ISO 26000.
relacjach biznesowych, zarówno w stosunku do
pracowników zewnętrznych, jak i do kontrahentów,
odgrywa poszanowanie i przestrzeganie
obowiązującego prawa pracy.
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3
3.1

KLIENCI
PRIORYTETY
NASI KLIENCI
Strategia rozwoju całej Grupy Kapitałowej Work Service zakłada wzrost udziału usług z zakresu
outsourcingu, doboru personalnego i strategicznego doradztwa HR.
W latach 2013 - 2014 największy odsetek naszych klientów korzystał z usług pracy tymczasowej
i outsourcingu.

STRATEGICZNE
DORADZTWO HR
0,07%

DORADZTWO
PERSONALNE
1,04%

100% 0%

PRACA
TYMCZASOWA
65,37%

OUTSOURCING
33,52%

Struktura przychodów Grupy Kapitałowej Work Service wg usług w roku 2014

Współpracujemy z klientami o różnych profilach działalności. Branże reprezentowane przez
klientów Work Service S.A. w latach 2013 - 2014, to między innymi przemysł, usługi finansowo ubezpieczeniowe, elektronika, FMCG, inżynieria, sprzedaż i dystrybucja, administracja, motoryzacja.
Obsługujemy zarówno największe firmy w Polsce, jak i klientów z sektora firm średnich.
Z klientami kontaktuje się m.in. Call Centre Work Service S.A. W 2014 roku Call Centre odnotowało
następującą strukturę sprzedaży usług wg branż:
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STRUKTURA SPRZEDAŻY W 2014 ROKU W PODZIALE NA BRANŻE
REPREZENTOWANE PRZEZ KLIENTÓW

50%

0%

USŁUGI INNE — 28,9 %
PRODUKCJA — 28,6%
PRZEMYSŁ PAPIERNICZY — 9,2%
PRODUKCJA INNE — 5,9%
HANDEL — 5,7%
USŁUGI — 5,1%
MULTIMEDIA — 5,0%
USŁUGI FINANSOWE — 2,8%
SPOZYWCZA — 2,7%
ADMINISTRACJA — 2,4%
PRZEMYSŁ DRZEWNY — 1,1%
ODZIEŻ — 0,9%
BUDOWNICTWO — 0,5%
TELEKOMUNIKACJA — 0,5%
USŁUGI MEDYCZNE — 0,5%
PRZEMYSŁ METALOWY — 0,1%

25%

Struktura sprzedaży wg branży
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OCZEKIWANIA NASZYCH INTERESARIUSZY
Uczestnicy Panelu Interesariuszy Work Service S.A. wyrazili swoje oczekiwania dotyczące naszych
praktyk w obszarze współpracy z klientami:
Powinni Państwo pokazywać swoim klientom,
jak ważna jest dbałość o wizerunek dobrego pracodawcy,
również dobrego pracodawcy tymczasowego.

Work Service powinien uczyć inne firmy dobrych praktyk związanych
z różnymi formami zatrudniania i dbania o pracowników.
Powinni Państwo być ekspertem i aktywnie kreować przyszłość
rynku pracy. Potrzebne są badania i analizy, które wpłyną na prawo
pracy i działania w Polsce. Powinni Państwo podpowiadać władzom
i klientom, co trzeba zmienić na lepsze, czego w Polsce brakuje.

CELE I PRZYKŁADY INICJATYW STRATEGII CSR

CEL STRATEGICZNY

Uczyć i inspirować

PRZYKŁADY INICJATYW
REALIZUJĄCYCH CEL STRATEGICZNY
Aktywizacja zawodowa grup szczególnie
narażonych na wykluczenie społeczne: rozwój
i kontynuacja prowadzonych programów
na rzecz aktywizacji zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem.
Pełnienie przez Work Service S.A. roli eksperta
poprzez dzielenie się wiedzą ekspercką,
dostarczanie rzetelnych ekspertyz i raportów
o zmianach i potrzebach na rynku pracy.

Wspierać klientów i rozwijać ich potencjał
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Nacisk na kanały dwustronnej komunikacji
z klientami i pracownikami zewnętrznymi.
Monitorowanie poziomu satysfakcji klientów
i pracowników zewnętrznych.

KLUCZOWE ZASADY W OBSŁUDZE KLIENTÓW
Naszą ambicją jest dostarczanie klientom produktów o najwyższym stopniu jakości i elastycznie
dostosowanych do ich potrzeb, możliwości i oczekiwań. Realizujemy strategię „dobrego krawca”,
czyli projektowania usługi zgodnie z preferencjami i potrzebami klienta.
Poziom obsługi klientów i wszelkie działania w tym zakresie określa strategia biznesowa spółki,
wsparta wdrożonym w Work Service S.A. System Zarządzania Jakością i normą ISO 9001. Kwestie
te zostały ujęte również w przyjętej w 2014 roku firmowej strategii CSR na lata
2014 - 2018.

KLUCZOWE ZASADY W OBSŁUDZE KLIENTÓW
•

Dostępność - jesteśmy zawsze do dyspozycji naszych klientów

•

Sprawność - szybko reagujemy na potrzeby naszych klientów

•

Profesjonalizm - bardzo dobrze znamy wszystkie nasze produkty

•

Dopasowanie - koncentrujemy się na potrzebach klientów

•

Szacunek - zawsze traktujemy klientów z należytą uwagą

•

Partnerstwo - we wszystkich kontaktach z klientami stosujemy zasadę fair play

•

Zaangażowanie - życzliwie podchodzimy do problemów i oczekiwań klienta

•

Wysokie standardy kultury osobistej - mamy dobre maniery, grzecznie
i taktownie prowadzimy rozmowy z klientem

•

Wygląd zewnętrzny - jesteśmy zawsze odpowiednio ubrani na spotkanie
z klientem, zawsze nosimy znaczek firmowy, zleceniobiorcy Work Service S.A.
realizujący zamówienie klienta ubrani są zawsze według jego zaleceń i wymagań

•

Terminowość i punktualność - szanujemy czas klientów
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3.2

ŚWIADCZONE USŁUGI
Naszym celem jest ciągłe rozwijanie usług z zakresu HR, wzbogacanie ich o kolejne innowacyjne
instrumenty i rozwiązania. Work Service S.A. skupia się na obsłudze elastycznych form zatrudnienia
i outsourcingu. Oferujemy również usługi z zakresu rekrutacji i doboru personalnego.

GŁÓWNE USŁUGI WORK SERVICE S.A.

DORADZTWO HR

OUTSOURCING

PRACA TYMCZASOWA

DOBÓR PERSONALNY

Pozostałe spółki zależne z Grupy Kapitałowej Work Service świadczą m.in. leasing specjalistów IT
i personelu medycznego, usługi transgranicznej wymiany pracowników, rekrutacje międzynarodowe,
usługi merchandisingowe i zarządzania kategorią produktów, usługi kontroli jakości komponentów
do produkcji w sektorze motoryzacyjnym oraz RTV i AGD, usługi kontroli i utrzymania czystości
świadczone dla sektora medycznego i przemysłowego.
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PRACA TYMCZASOWA

Odpowiedni ludzie w odpowiednim czasie.
Usługa umożliwia dopasowanie poziomu zatrudnienia do zmieniających się potrzeb klienta
(sezonowych, produkcyjnych, absencyjnych itp.) i jest gwarantem ciągłości prowadzenia biznesu
przy optymalnej strukturze kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.
Główne korzyści:
•

optymalizacja struktury personalnej i form zatrudnienia,

•

przeniesienie na Work Service odpowiedzialności za obsługę prawno - administracyjną
pracowników,

•

obniżenie kosztów związanych z selekcją i rekrutacją, odciążenie działu HR,

•

minimalizacja kosztów nadgodzin, pracy weekendowej.

OUTSOURCING

Twoja działalność non - core - nasza kluczowa kompetencja.

Dzięki usługom z obszaru outsourcingu personalnego i funkcji, klienci Grupy Work Service mogą
skupić własne zasoby na zadaniach strategicznych, przyczyniających się do sukcesu ich firmy.
Konsultanci Work Service nie tylko wykonują zlecenie, ale biorą pełną odpowiedzialność za stworzenie
indywidualnie dopasowanego procesu outsourcingowego oraz wyniki końcowe swoich klientów.
Główne korzyści:
•

niższe koszty obsługi działalności, leżącej poza głównym obszarem aktywności
firmy - klienta,

•

dostęp do utalentowanych pracowników i know - how operatora usługi,

•

przekazanie specjalistom zadań położonych poza głównym obszarem aktywności firmy,

•

uelastycznienie kosztów, wzrost elastyczności modelu biznesowego.
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DOBÓR PERSONALNY

Jesteśmy po to, by nasi Klienci dobierali właściwych ludzi na właściwe miejsca.
Działamy dbając o etykę pracy i w oparciu o wysokie zdolności percepcji tego,
co ujawnia się poza dialogiem. Nasi eksperci z Działu Doradztwa Personalnego
diagnozują kandydatów na podstawie narracji, modelu analizy transakcyjnej, systemu
reprezentacji czy stylu uczenia się.
W dużej mierze naszą rolą jest dopasowanie
Kandydata do konkretnej organizacji - jej
wartości, kultury, oczekiwań, stylu zarządzania
etc. Dbając o etykę naszej pracy rekomendujemy
kandydatów do firm, gdzie wartości organizacji
i kandydata są najbardziej zbieżne.

W naszej pracy ważne są dystans, szacunek,
życzliwość, a nade wszystko transparentność
oceny. Wielokrotnie przekazujemy Kandydatom
informację zwrotną na temat ich cennych
zasobów. Naszym celem jest dbanie o komfort
Kandydata i Pracodawcy.

Zapewniamy bieżącą komunikację z Kandydatem
na każdym etapie procesu rekrutacji i selekcji.
Dbamy o to, by Kandydat otrzymywał pełną
informację zwrotną na temat przebiegu
procesu, jego kolejnych etapów, jak również
po zakończeniu procesu rekrutacji.

AGNIESZKA BEŁZ
Dyrektor Działu Doradztwa Personalnego Work Service S.A.
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„JESTEŚMY PO TO, BY NASI KLIENCI DOBIERALI
WŁAŚCIWYCH LUDZI NA WŁAŚCIWE MIEJSCA.”
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DOBÓR PERSONALNY
Oferowana przez Work Service usługa doboru personalnego wspiera klientów spółki w budowaniu
i utrzymaniu kadry wykwalifikowanych pracowników.
Główne korzyści:
•

wysoka jakość dopasowania kandydatów i ich potencjału do potrzeb klientów,

•

dostęp do szerokiego zaplecza doświadczonych rekruterów,

•

skuteczne realizowanie rekrutacji masowych, w założonym czasie i budżecie,
potwierdzone wieloletnim doświadczeniem,

•

zawsze aktualna diagnoza rynku - Work Service prowadzi regularne, pogłębione
analizy rynku,

•

wzmacnianie wizerunku pracodawców poprzez bycie ich ambasadorami, monitorowanie
sposobu ich postrzegania przez kandydatów do pracy.

DORADZTWO HR

Kwalifikacje zawodowe i zaufanie do pracowników
kluczem do sukcesu firmy.
Usługi z obszaru strategicznego doradztwa HR umożliwiają klientom Work Service szybkie i skuteczne
pokonywanie trudności związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Wyspecjalizowani konsultanci
wspierają ich przy podejmowaniu właściwych decyzji w zakresie struktury zatrudnienia, wdrażaniu
efektywnych programów rozwoju zawodowego, dostosowywaniu poziomu płac do lokalnych
wymogów rynku oraz modyfikowaniu i implementacji systemów motywacyjnych.
Główne korzyści:
•

sprecyzowane rozwiązania, dostosowane do potrzeb klienta,

•

podnoszenie wartości pracowników poprzez skuteczne programy rozwojowe,

•

„Zarządzanie Talentami” - identyfikacja, motywacja, nagradzanie i utrzymanie
najlepszych pracowników,

•

wsparcie w realizacji praktyk firmy odpowiedzialnej społecznie poprzez ograniczenie
redukcji zatrudnienia z powodów restrukturyzacyjnych.
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3.3

BADANIA SATYSFAKCJI I KOMUNIKACJA
GŁÓWNE KANAŁY KOMUNIKACJI Z KLIENTAMI
Grupa Kapitałowa Work Service działa globalnie m.in. za pośrednictwem 40 biur i 300 mobilnych
doradców. Spółka Work Service S.A. oddaje do dyspozycji swoich klientów na terenie Polski sieć
20 biur regionalnych i sieć 210 mobilnych doradców klienta.

20
210

BIUR REGIONALNYCH WORK SERVICE S.A.
W POLSCE W ROKU 2014

MOBILNYCH DORADCÓW KLIENTA
WORK SERVICE S.A. W POLSCE W ROKU 2014

Realizację usług dla klientów prowadzimy przy
zaangażowaniu pracowników i zleceniobiorców
Work Service S.A. Zarówno pracownicy
tymczasowi, jak i zleceniobiorcy, są w okresie
wykonania zlecenia dla klienta pod naszą
stałą opieką. Służymy pomocą w komunikacji
i realizacji współpracy pomiędzy naszym
klientem - pracodawcą a zatrudnianymi przez
nas na jego potrzeby osobami.

Celem naszych działań jest ocena jakości
i stopnia realizacji zlecenia. Informacje
zbierane od Dyrektorów Regionów, Kierowników
Oddziałów oraz Przedstawicieli Work Service
S.A. są na każdym etapie realizacji zlecenia
nadzorowane przy pomocy monitoringu
prowadzonego z wykorzystaniem systemu CRM.
Klienci mogą uzyskać powyższe informacje
w formie bieżących sprawozdań.

Udostępniamy klientom autorską platformę
WorkSpace, umożliwiającą zdalne zarządzanie
pracownikami tymczasowymi, np. zamawianie
wymaganej ilości osób oraz ich monitoring. Na
życzenie klienta przygotowywane są również
wszelkie informacje i raporty na temat współpracy.

Do ważnych kanałów komunikacji z klientami
należą również Centrum Pomocy Pracodawcy
oraz szereg branżowych artykułów prasowych
i prowadzone przez nas badania rynku pracy.
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BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA
Na przełomie sierpnia i września 2013 roku przeprowadzono badanie kluczowych klientów
oceniające siłę rekomendacji marki Work Service. Klienci udzielali odpowiedzi na pytanie
„Jak bardzo prawdopodobne jest, że poleciłbyś usługi firmy Work Service?”. (Skala punktacji
0 - 10). Jako główne obszary wpływające na poziom satysfakcji klienta wyróżniono jakość obsługi,
komunikację, rekrutację oraz rozliczenia. Otrzymaliśmy wynik: 22 punktów, co oznacza, że ponad
37% badanych klientów zdecydowanie poleciłaby nasze usługi innym firmom.

CZY POLECIŁBY PAN/PANI NASZĄ FIRMĘ ZNAJOMYM?

0123456

78

9 10

%
KRYTYCY
PROMOTOR

%
NEUTRALNI
PROMOTOR

%
PROMOTORZY
PROMOTOR

%
PROMOTOR

%
PROMOTOR
KRYTYK

NET
%
PROMOTORS
PROMOTOR
SCORE

Metodologia badania NPS

W marcu 2014 roku powtórzono badanie NPS. W tej fali badania, w przypadku klientów
wielooddziałowych, pytano losowo wybrane obiekty klienta. Wskaźnik NPS wyniósł 37 punktów
zatem został zanotowany wzrost o 15 punktów w stosunku do pierwszej fali. Oznacza to, że aż
50% naszych strategicznych Klientów rekomenduje nas zdecydowanie.
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Wskaźnik Net Promter Score NPS = 37
KRYTYCY
13%

NEUTRALNI
37%

PROMOTORZY
50%

0%
100%

Obszary do poprawy wskazane przez klientów

REKRUTACJA
8%

BRAK SZCZEGÓŁÓW
19%

ROZLICZENIA
4%

INNE
1%
0%
50%
KOMUNIKACJA
28%

JAKOŚĆ OBSŁUGI
40%

Obszarami wskazanymi przez klientów do poprawy jest w szczególności komunikacja. Wzrost
satysfakcji klientów ze współpracy z Work Service S.A. jest spowodowany poznaniem i zrozumieniem
oczekiwań klienta, które w konsekwencji przyczyniło się do zwiększenia troski i dbałości o klienta
oraz jakości świadczonych usług.
Zgodnie ze strategią biznesową oraz strategią CSR Work Service S.A. w latach 2014 - 2018
będziemy kłaść nacisk na kontynuację dotychczasowych oraz rozwój nowych cyklicznych form
badania satysfakcji klienta.
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4
4.1

PRACOWNICY WEWNĘTRZNI
PRIORYTETY
Work Service S.A. oferuje zatrudnienie dla dwóch kategorii pracowników: wewnętrznych, czyli
wykonujących zadania w obrębie spółki macierzystej i na jej potrzeby oraz zewnętrznych, którzy
są zatrudniani przez spółkę, ale świadczą pracę na rzecz innych podmiotów gospodarczych.

OCZEKIWANIA NASZYCH INTERESARIUSZY
Uczestnicy Panelu Interesariuszy Work Service S.A. wyrazili swoje oczekiwania dotyczące naszych
praktyk w obszarze relacji z pracownikami wewnętrznymi:
Powinni Państwo przede wszystkim dbać o relacje ze swoimi pracownikami.
Firma powinna zająć się rozwojem ścieżki kariery
pracowników, których zatrudnia.
Firma z Państwa branży musi informować o swojej własnej
polityce personalnej i dobrych praktykach w tym zakresie.
Work Service powinna być liderem dobrych praktyk na rynku pracy.

CELE I PRZYKŁADY INICJATYW STRATEGII CSR

CEL STRATEGICZNY

PRZYKŁADY INICJATYW
REALIZUJĄCYCH CEL STRATEGICZNY
Wdrożenie narzędzia IT służącego edukacji
pracowników i menedżerów.
Systematyczna ocena potencjału
pracowników.

Zapewnić warunki rozwoju i komunikację
wewnętrzną

Rozwijanie umiejętności i kompetencji
menedżerów Work Service S.A.
Zwiększenie efektywności komunikacji
wewnętrznej, w szczególności komunikacji
celów strategicznych i efektów wdrażania
strategii.
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ZARZĄDZANIE MIEJSCEM PRACY
Zapewnienie warunków rozwoju i komunikacji wewnętrznej to jeden z celów Strategii odpowiedzialnego
biznesu Work Service S.A. na lata 2014 - 2018. Odpowiada on na kluczowe odpowiedzialności
spółki w tym zakresie.
Ogólne kwestie dotyczące zatrudnienia, w tym praktyki wobec pracowników wewnętrznych, zasady
funkcjonowania w miejscu pracy i wytyczne BHP, są uregulowane w Work Service S.A. poprzez
rozporządzenia wewnętrzne oraz szczegółowe procedury i instrukcje.
Do najważniejszych dokumentów należą:
•

regulamin organizacyjny, opisujący strukturę firmy i prezentujący spis głównych zadań
poszczególnych działów,

•

opis obowiązujących zasad nagradzania pracowników za realizację założonych
wyników,

•

procedura oceny okresowej.

KLUCZOWE DZIAŁANIA
W latach 2013 - 2014 w Work Service S.A. podjęto szereg działań z obszaru HR, ukierunkowanych
na doskonalenie warunków zatrudnienia i transparentności zasad rozwoju zawodowego wewnątrz
firmy.
Kluczowe inicjatywy wprowadzone w latach 2013 - 2014:
•

elektroniczny pakiet powitalny dla nowych pracowników,

•

nowy, przejrzysty wzorzec opisów stanowisk oparty o kluczowe wskaźniki efektywności,

•

zdefiniowanie przedziałów zaszeregowania i modelu kompetencyjnego w strukturach
sprzedażowych,

•

zaktualizowane oraz nowo utworzone systemy nagradzania dla działów sprzedażowo
- realizacyjnych,

•

ustandaryzowany schemat badania pracowników odchodzących.

Pracownicy wewnętrzni Work Service S.A. nie są objęci układem zbiorowym. Spółka respektuje
ich prawo do zrzeszania się.
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4.2

ZATRUDNIENIE
Spółka Work Service S.A. zatrudniała w 2013 roku
na umowę o pracę łącznie 270 pracowników
wewnętrznych, w tym 212 kobiet i 58 mężczyzn.
Przeważały umowy zawarte na czas określony
(140), w pełnym wymiarze czasu pracy (233).
W roku 2014 zatrudniała na umowę o pracę
łącznie 262 pracowników wewnętrznych, w tym
205 kobiet i 57 mężczyzn. Przeważały umowy
zawarte na czas nieokreślony 138 w pełnym
wymiarze czasu pracy 229.

odpowiednio 57 kobiet i 37 mężczyzn, które swoje
usługi świadczyły w oparciu o umowy o dzieło,
umowy zlecenia oraz umowy o współpracę
(własna działalność gospodarcza). W roku 2014
pracę na rzecz wewnętrznych potrzeb spółki
wykonywało także 127 osób zatrudnionych
na umowy cywilnoprawne, odpowiednio
81 kobiet i 46 mężczyzn, które swoje usługi
świadczyły w oparciu o umowy o dzieło, umowy
zlecenia oraz umowy o współpracę (własna
działalność gospodarcza).

W tym samym okresie pracę na rzecz
wewnętrznych potrzeb spółki wykonywały także
94 osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne,
Liczba pracowników wewnętrznych zatrudnionych na umowę o pracę oraz osób zatrudnionych
na potrzeby wewnętrzne Work Service S.A. na umowy cywilnoprawne (stan na 31.12.2013 roku
i 31.12.2014 roku)
Liczba pracowników zatrudnionych
na umowę o pracę

270
262

Liczba pracowników zatrudnionych
na umowy cywilnoprawne

2013
2014

94
127

Liczba pracowników wewnętrznych zatrudnionych na umowę o pracę w Work Service S.A.
w podziale na płeć (stan na 31.12.2013 roku i 31.12 2014 roku)
Liczba kobiet

212
205
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Liczba mężczyzn

2013
2014

94
57
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Liczba pracowników wewnętrznych zatrudnionych na umowę o pracę w Work Service S.A.
w podziale na kategorie pracownicze i płeć (stan na 31.12.2013 roku i 31.12.2014 roku)

ROK

NAJWYŻSZA KADRA
ZARZĄDZAJĄCA

KIEROWNICY
NIŻSZEGO SZCZEBLA

DYREKTORZY

PRACOWNICY
BIUROWI

Liczba
kobiet

Liczba
mężczyzn

Liczba
kobiet

Liczba
mężczyzn

Liczba
kobiet

Liczba
mężczyzn

Liczba
kobiet

Liczba
mężczyzn

2013

0

4

6

5

16

5

190

44

2014

1

3

5

7

20

9

179

38

Liczba pracowników wewnętrznych zatrudnionych na umowęo pracę w podziale na rodzaj umowy
o pracę (stan na 31.12.2013 roku i 31.12.2014 roku)

ROK

CAŁKOWITA
LICZBA PRACOWNIKÓW
ZATRUDNIONYCH
NA UMOWĘ
O PRACĘ

LICZBA PRACOWNIKÓW
W PODZIALE NA RODZAJ
UMOWY O PRACĘ

LICZBA PRACOWNIKÓW W PODZIALE
NA RODZAJ UMOWY O PRACĘ

PRÓBNY

OKREŚLONY

NIEOKREŚLONY

PEŁNY
WYMIAR
CZASU PRACY

NIEPEŁNY
WYMIAR
CZASU PRACY

2013

270

2

140

128

233

37

2014

262

15

109

138

229

33

Liczba pracowników zatrudnionych na potrzeby wewnętrzne Work Service S.A. na umowy cywilnoprawne w podziale na rodzaj umowy i płeć (stan na 31.12.2013 roku i 31.12.2014 roku)

LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRU
DNIONYCH NA UMOWY ZLECENIA
I UMOWY O DZIEŁO

LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA UMOWY O WSPÓŁPRACĘ
(WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA)

CAŁKOWITA LICZBA
PRACOWNIKÓW
ZATRUDNIONYCH
NA UMOWY CYWILNOPRAWNE

LICZBA KOBIET

LICZBA
MĘŻCZYZN

LICZBA KOBIET

LICZBA
MĘŻCZYZN

2013

94

35

18

22

19

2014

127

47

19

34

27

ROK
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4.3

ROZWÓJ I WARUNKI PRACY
WSPARCIE I BENEFITY PRACOWNICZE
Jako wiodący operator rynku HR poważnie traktujemy swoje zobowiązania wobec własnych
pracowników, starając się działać w sposób odpowiedzialny społecznie. Jednym z naszych celów
jest zapewnienie sprawiedliwego systemu wynagrodzeń oraz dostępu do pozostałych benefitów.
Z tego powodu możliwość uzyskania świadczeń dodatkowych nie jest uzależniona ani od formy
zatrudnienia, ani od wymiaru czasu pracy.
Work Service S.A. oferuje swoim pracownikom:
•

ubezpieczenia grupowe,

•

specjalne karty kredytowe,

•

porady prawne,

•

preferencyjne warunki przy zawieraniu wybranych umów z zakresu bankowości,
ubezpieczeń i telekomunikacji,

•

pogram kuponowy na usługi restauracyjne, sportowe i świadczenia medyczne.

Pracownicy zatrudnieni w mobilnych strukturach operacyjno - sprzedażowych, w zależności od
stanowiska i zakresu obowiązków, mają dostęp do służbowych samochodów, ryczałtu na paliwo,
kart kredytowych oraz laptopów i telefonów komórkowych.

W 2013 roku średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na jednego pracownika
wewnętrznego w Work Service S.A. wyniosła 14,5 godziny, w roku 2014 wyniosła 11,65 godziny.
W 2013 roku najważniejszym projektem angażującym czas szkoleniowy zespołów był projekt
wdrożenia modułów programu Asseco, który obejmuje obsługę większości kluczowych procesów
firmowych. Szkolenia z tego zakresu były kontynuowane w 2014 roku Dla struktur operacyjno sprzedażowych strategicznym kierunkiem rozwoju jest wzmacnianie roli doświadczonego eksperta
i doradcy biznesowego. W tym celu opracowaliśmy specjalny model kompetencji, obejmujący
między innymi szkolenia produktowe. Specjalistom oraz osobom pracujących na średnim i wyższym
szczeblu zarządzania oferujemy szkolenia zawodowe, a w indywidualnych przypadkach również
kursy językowe.
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4.4

BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY
Kwestie bezpieczeństwa pracowników Work
Service S.A. regulują wewnętrzne procedury
spółki, oparte na Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie
służby bezpieczeństwa i higieny pracy. W firmie
powołane zostały Służba BHP oraz Komisja BHP,
której przewodniczącym jest Kierownik Działu
Personalnego. Do naszych praktyk z zakresu
BHP należą m.in. informowanie pracowników
o zasadach ochrony przed zagrożeniami
oraz prowadzenie szkoleń okresowych z zakresu
BHP w formie e - learningu.

W roku 2013 dzięki zmianie lokalizacji siedziby
spółki na pomieszczenia biurowe klasy A,
znacząco poprawiły się warunki pracy osób
zatrudnionych w Work Service S.A. W 2013
i 2014 roku nie odnotowaliśmy żadnych
wypadków przy pracy wśród pracowników
wewnętrznych spółki.
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5
5.1

PRACOWNICY ZEWNĘTRZNI
PRIORYTETY
Praktyki i aspekty pracownicze to jeden z kluczowych obszarów społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw. Work Service S.A. nie może być obojętna
na potrzeby pracodawców i pracowników w tym zakresie.
Każdego dnia, w ramach Grupy Kapitałowej
Work Service zatrudniamy tysiące pracowników
w Polsce i za granicą, starając się zapewnić im
jak najlepsze warunki pracy i możliwości rozwoju
zawodowego. Z zadowoleniem obserwujemy, że
z roku na rok rosną oczekiwania pracowników
i pracodawców w Polsce odnośnie CSR. Firmy,
dla których rekrutujemy pracowników czy
prowadzimy projekty z zakresu doradztwa
HR, już na początkowym etapie negocjacji
warunków współpracy, weryfikują nasze
praktyki w zakresie odpowiedzialnego biznesu.
Brak spójnej, przede wszystkim popartej

przykładami naszych efektywnych działań
polityki dotyczącej CSR, mógłby w przyszłości
dyskwalifikować Work Service, jako partnera
biznesowego odpowiedzialnych społecznie firm.
Z drugiej strony dostrzegamy coraz większą
świadomość samych pracowników na temat etyki
i odpowiedzialności pracodawców. Wzajemna
mobilizacja do większego wysiłku w zakresie
tworzenia najlepszych miejsc prac przynosi
najlepsze efekty.

KRZYSZTOF INGLOT
Dyrektor Działu Rozwoju Rynków w Work Service S.A.
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„PRAKTYKI I ASPEKTY PRACOWNICZE TO JEDEN
Z KLUCZOWYCH OBSZARÓW SPOŁECZNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW.”
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Pracownicy zewnętrzni Work Service S.A. to osoby zatrudniane przez spółkę, ale świadczące
usługi na potrzeby jej klientów i kontrahentów, zwykle w takich obszarach jak outsourcing i praca
tymczasowa. Są oni dla nas jedną z najważniejszych grup Interesariuszy. Wiążą się z nimi nasze
główne wpływy społeczne i odpowiedzialności.

OCZEKIWANIA NASZYCH INTERESARIUSZY
Uczestnicy Panelu Interesariuszy Work Service S.A. wyrazili swoje oczekiwania dotyczące naszych
praktyk w obszarze relacji z pracownikami zewnętrznymi i kandydatami:
Work Service powinien zwiększać skuteczność znajdowania pracy.
Firma taka, jak Work Service powinna włączyć w swój model biznesowy
działania edukujące, zwiększające szanse ludzi na rynku pracy.
Work Service powinien badać satysfakcję pracowników,
których zatrudnia dla swoich klientów.
Work Service powinien zdecydowanie dbać
o relacje z pracownikami zewnętrznymi.
Do kluczowych odpowiedzialności firmy należy umożliwianie wzrostu
zatrudnienia, odpowiedzialność za edukację rynku w zakresie
zasad korzystania z pośrednictwa pracy oraz w zakresie wpływu
działań agencji pośrednictwa pracy na społeczeństwo i rynek.
Work Service powinien w swoich działaniach uwzględnić potrzebę
uświadamiania Polakom ich potencjału, jako pracowników, ich
mocnych stron i posiadanych kompetencji, obszarów wymagających
udoskonalenia, a także możliwych ścieżek kariery.
Trzeba edukować rynek, w tym potencjalnych pracowników,
czym jest pośrednictwo pracy i jakie są jego zasady.
Główna odpowiedzialność Work Service to odpowiedzialność
za pracowników i za to, że (firma) tworzy miejsca pracy.
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CELE I PRZYKŁADY INICJATYW STRATEGII CSR

CEL STRATEGICZNY

PRZYKŁADY INICJATYW
REALIZUJĄCYCH CEL STRATEGICZNY
Edukacja potencjalnych kandydatów.

Uczyć i inspirować

Wspierać klientów i rozwijać ich potencjał

Aktywizacja zawodowa grup szczególnie
narażonych na wykluczenie społeczne.
Rozwój inicjatyw i narzędzi wspierających
pracowników zewnętrznych i kandydatów,
w tym ich umiejętności i kompetencje przydatne
na rynku pracy.
Nacisk na kanały dwustronnej komunikacji
z klientami i pracownikami zewnętrznymi.
Dialog z nimi - poznawanie oczekiwań i potrzeb
oraz odpowiadanie na nie.
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5.2

ZATRUDNIENIE
W ciągu całego 2013 roku Work Service S.A. zatrudniała łącznie 9889 pracowników zewnętrznych,
a w roku 2014 15589.
Podział pracowników zewnętrznych ze względu na wiek i płeć - pracownicy zatrudniani przez
Work Service S.A. w przedziale czasowym 1.01.2013 - 31.12.2013 oraz 1.01.2014 - 31.12.2014
WIEK

2013

> 30 R.Ż.

30 - 50 R.Ż.

< 50 R.Ż.

Kobiety

1978

1570

254

Mężczyźni

3884

1795

408

WIEK

2014

> 30 R.Ż.

30 - 50 R.Ż.

< 50 R.Ż.

Kobiety

2958

2581

524

Mężczyźni

5719

3127

680

Na koniec roku 2013 w ramach pracy tymczasowej lub outsourcingu zatrudnionych było łącznie
5596 pracowników zewnętrznych, w tym 2458 kobiet i 3138 mężczyzn. Wśród nich przeważały
osoby zatrudnione na umowy zawarte na czas określony tymczasowy (4546 osób). Pod koniec
roku 2014 było łącznie 5958 zatrudnionych w ramach pracy tymczasowej lub outsourcingu, w tym
2443 kobiet i 3515 mężczyzn. Liczba osób zatrudnionych na umowy zawarte na czas określony
tymczasowy wynosiła: 5143.

9889

2458
KOBIET

15589

3138
MĘŻCZYZN

NA DZIEŃ 31.12.2013
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2443
KOBIET

3515
MĘŻCZYZN

NA DZIEŃ 31.12.2014

NA JWIĘKSZA BAZA PRACOWNIKÓW W POLSCE STWORZONA PRZEZ
NAJWIĘKSZA AGENCJĘ PRACY W EUROPIE ŚRODKOWO - WSCHODNIEJ

Wśród osób zatrudnianych przez Work Service S.A. dla naszych klientów znajdują się
m.in. pracownicy spedycji, specjaliści ds. relacji z abonentami, kasjerzy lotniczy, kierownicy sprzedaży,
pracownicy porządkowi, ochroniarze, księgowi, doradcy klienta, pracownicy produkcji, menedżerowie
wyższego szczebla czy laboranci. W latach 2013 - 2014 najszerszą grupą pracowników zewnętrznych
były osoby na stanowiskach: monter, konsultant, pracownik produkcji.
Pracownicy zewnętrzni zatrudniani przez spółkę mają zgodnie z prawem możliwość zrzeszania się
w związkach zawodowych działających w firmach, na potrzeby których są delegowani do pracy.
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5.3

KANDYDACI
DO KOGO KIERUJEMY SWOJĄ OFERTĘ?
Każdego roku doradcy personalni Work Service S.A. współpracują z setkami osób poszukujących
pracy, wspierając ich w odkrywaniu i rozwijaniu swoich umiejętności. Pomagają znaleźć zatrudnienie
różnorodnym grupom społecznym: studentom, absolwentom, emerytom, doświadczonym profesjonalistom,
a także osobom chcącym się przekwalifikować lub szukającym nowych wyzwań zawodowych.

Setki stanowisk o szerokim spektrum kwalifikacji
zawodowych.
Elastyczność zatrudnienia - od pracy tymczasowej
po stałe miejsce pracy.

JAK DOCIERAMY DO KANDYDATÓW?
Liczba rejestracji nowych kandydatów w bazie Work Service S.A. na przestrzeni ostatnich 6 lat
rok po roku
<2009

2009

2010

2011

2012

2013

2014

245028

73008

240491

110519

132902

137243

85979

Suma obecnie zarejestrowanych kandydatów w bazie Work Service S.A.
(RMS - Recruitment Management System)

1 028 406
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Docieramy do kandydatów w dużych aglomeracjach i małych miejscowościach.
W komunikacji z kandydatami wykorzystujemy m.in.:
•

rekrutobusy - mobilne biuro rekrutacji,

•

ogłoszenia publikowane w prasie i Internecie,

•

portale społecznościowe i w serwisy specjalistyczne,

•

targi pracy i spotkania bezpośrednie,

•

akcje informacyjne na uczelniach wyższych,

•

ulotki,

•

stronę internetową www.workservice.pl.

Praktyczne porady dla kandydatów na www.workservice.pl:
•

przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej,

•

poradnik pracownika tymczasowego,

•

samouczek czytania ogłoszeń,

•

kalkulator płacowy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W kontaktach z kandydatami, od momentu rejestracji aż do zakończenia procesu rekrutacji,
ich dane osobowe podlegają pełnej ochronie. Work Service S.A. postępuje w tym zakresie
zgodnie z obowiązującym prawem oraz wdrożonym w spółce System Zarządzania Jakością,
którego świadectwem jest Certyfikat ISO 9001.

— 58
Work Service S.A. — Raport społecznej odpowiedzialności biznesu za lata 2013 — 2014

5.4

AKTYWIZACJA ZAWODOWA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ważnym obszarem działalności spółki jest przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy osób
niepełnosprawnych. Ich aktywizacja była też jednym z istotnych oczekiwań wyrażonych podczas
Panelu Interesariuszy.

NIEPEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY 2013*
WSPÓŁCZYNNIK
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
27,3%

0%
100%

STOPA
BEZROBOCIA
17,9%

WSKAŹNIK
ZATRUDNIENIA
22,4%

0%
100%

0%
100%

*Źródło: Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), GUS, 2013

NIEPEŁNOSPRAWNI NA RYNKU PRACY 2014*
WSPÓŁCZYNNIK
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
27,4%

0%
100%

STOPA
BEZROBOCIA
13,9%

WSKAŹNIK
ZATRUDNIENIA
23,7%

0%
100%

0%
100%

*Źródło: Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), GUS, 2014

Aktywnie działamy na rzecz znalezienia satysfakcjonującego zatrudnienia przez osoby
niepełnosprawne. Organizowane przez nas giełdy pracy i inne akcje pomagają znaleźć
pracę osobom niepełnosprawnym i edukują pracodawców w zakresie korzyści płynących
z ich zatrudnienia. Uświadamiają przedsiębiorcom, że inwestycje w infrastrukturę przystosowaną
dla osób niepełnosprawnych i konieczność stosowania się do odrębnych przepisów regulujących
ich zatrudnianie są wyzwaniami, które można i warto skutecznie podejmować.
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Dzięki naszym doświadczeniom i wiedzy przygotowaliśmy publikację pt: Informator. Zatrudnienie
osób niepełnosprawnych. Poradnik dla pracodawców. Stworzyliśmy również unikalny
program współpracy z firmami zewnętrznymi, który ma na celu zwrócenie uwagi na tematykę
związaną z niepełnosprawnością oraz pomoc osobom zainteresowanym w uzyskaniu orzeczenia
o niepełnosprawności.
Zapewniamy niepełnosprawnym kandydatów i pracownikom:
•

dostęp do bazy tysiąca miejsc pracy w wielu sektorach gospodarki, gwarantujących
przyjazne otoczenie dla osób niepełnosprawnych,

•

doradztwo i wsparcie w dopełnieniu wszystkich formalności prawnych, w tym umowy
o pracę i wniosków o przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne,

•

elastyczne godziny pracy,

•

szkolenia i wdrożenie na każde stanowisko pracy.

Przygotowujemy pracodawców do zatrudnienia niepełnosprawnych osób poprzez:
•

weryfikację przystosowania miejsca pracy do poruszania się niepełnosprawnych,

•

udzielenie wskazówek, jak dostosować stanowisko/obiekt do wymogów formalno prawnych,

•

wsparcie Działu HR w dopełnieniu formalności związanych z zatrudnieniem i rozliczeniem
osób niepełnosprawnych,

•

analizę regulaminu pracy i innych korzyści płynących z zatrudnienia osób
niepełnosprawnych.
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5.5

WARUNKI ZATRUDNIENIA
Kwestie prawne, regulujące sposoby i zasady kierowania zatrudnianych przez Work Service S.A.
pracowników zewnętrznych do pracy na rzecz innych podmiotów gospodarczych ustala Ustawa
o zatrudnianiu pracowników zewnętrznych z dnia 9 lipca 2003 roku.
Znaczącą część pracowników zatrudnianych przez Work Service S.A. stanowili pracownicy
zewnętrzni zatrudniani na potrzeby klientów w ramach pracy tymczasowej.

CZYM JEST PRACA TYMCZASOWA?
Praca tymczasowa to forma zatrudnienia, w którą zaangażowane są trzy podmioty: pracownik,
agencja pracy tymczasowej oraz klient agencji, tzw. pracodawca użytkownik.
Z prawnego punktu widzenia podmiotem zatrudniającym jest Work Service S.A., agencja pracy
tymczasowej. To ona deleguje pracowników do wypełnienia na rzecz pracodawcy użytkownika
ustalonych zadań, na z góry określony czas lub do momentu ukończenia konkretnego zadania.
Work Service S.A., jako formalny pracodawca, przejmuje kwestie administracyjno - prawne realizacji
umowy - nalicza i wypłaca wynagrodzenia, odprowadza podatki i składki ubezpieczeniowe, udziela
urlopów itp.

JASNE ZASADY WSPÓŁPRACY
WORK SERVICE
Rekrutacja pracowników

•

Obsługa kadrowo - płacowa

•

Przygotowanie wymaganych deklaracji i umów

•

Potwierdzenie ilości przepracowanych godzin
w danym miesiącu

•

Naliczanie wynagrodzeń

•

Wypłata wynagrodzeń

•

Ubezpieczenia OC i NNW

•

Szkolenia ogólne

•

Bezpośredni nadzór

•

Odpowiedzialność prawna

•

Odpowiedzialność przed instytucjami
państwowymi

•
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KLIENT
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BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY
Do kluczowych zadań Work Service S.A. należy zapewnienie pracownikom zewnętrznym wysokich
standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Obowiązki i wdrażane zasady postępowania w zakresie
BPH wynikają m.in. z zapisów Ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych (Dz.U.03.166.1608 z późniejszymi zmianami).
Wynika z niej m.in. że:
•

pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz
pracodawcy użytkownika pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów
wydanych na podstawie Kodeksu pracy,

•

pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy
użytkownika nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy
i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę
użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.

PROGRAM „WYSPA. BONUS CLUB”
Pracownicy zewnętrzni Work Service S.A. korzystają z jedynego na rynku programu lojalnościowego
dla pracowników tymczasowych: „Wyspa. Bonus Club”. Każdy, kto dołącza do grona pracowników
zewnętrznych Work Service S.A., otrzymuje pakiet kuponów rabatowych, zniżek oraz preferencyjnych
ofert m.in. na telefonię komórkową, karnety sportowe, usługi medyczne, ubezpieczenia i produkty
bankowe, w tym kredyty, konta oraz karty kredytowe.

PAWEŁ CZASTOR
Dyrektor Regionu Polska Zachód i Polska Południe Work Service S.A.
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Najważniejsze elementy rozwijanego przez nas programu WYSPA są związane z wyrównywaniem
szans pomiędzy pracownikami tymczasowymi a pracownikami zatrudnionymi bezpośrednio u klienta.
Jest to niezbędne, ponieważ forma zatrudnienia pracowników tymczasowych ogranicza ich dostęp do
kredytów, produktów telefonii GSM czy ubezpieczeń. W ramach wspomnianego programu oferujemy
pracownikom tymczasowym nie tylko akces do tych produktów, ale także możliwość skorzystania
z programów rabatowych (zarówno w wymiarze ogólnopolskim jak i lokalnym). Uatrakcyjnia to
nasze oferty pracy, a pracownikom tymczasowym daje dostęp do wielu interesujących benefitów.

„NA JWAŻNIEJSZE ELEMENTY ROZWIJANEGO PRZEZ NAS
PROGRAMU WYSPA SĄ ZWIĄZANE Z WYRÓWNYWANIEM SZANS
POMIĘDZY PRACOWNIKAMI TYMCZASOWYMI A PRACOWNIKAMI
ZATRUDNIONYMI BEZPOŚREDNIO U KLIENTA.”
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6

6.1

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE I WPŁYW
NA ŚRODOWISKO
ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE
Jednym z kluczowych elementów strategii CSR firmy tak dynamicznej jak nasza, jest nawiązanie
dialogu z Interesariuszami. Poznanie perspektywy naszych Interesariuszy umacnia, nas na ścieżce
wdrażania systemowych rozwiązań dotyczących współpracy ze społecznościami lokalnymi zgodnych
z oczekiwaniami względem nas.

Z roku na rok nasza spółka i cała Grupa Kapitałowa Work Service w olbrzymim
tempie rośnie w siłę. Wraz z nią rośnie skala i zasięg naszych odpowiedzialności.
Nasze działania oddziałują nie tylko na naszą firmę i jej pracowników, ale i na naszych
współpracowników, inwestorów, wreszcie - na gospodarkę i jakość życia społecznego. Jednocześnie
zależy nam na tworzeniu odpowiedzialnego i efektywnego środowiska biznesowego. Nie byłoby to
możliwe bez gotowości do dialogu, otwartości na różnorodne opinie, oczekiwania i doświadczenia.
Dlatego z tym większą wdzięcznością wobec naszych Interesariuszy dzielimy się z Państwem
głównymi wnioskami ze zorganizowanego przez nas pierwszego Panelu Interesariuszy Work
Service S.A. Rekomendacje i potrzeby wyrażone przez Interesariuszy są dla nas wyjątkowo cenne.
Przyczyniły się one do głębszej analizy naszej roli społecznej i zainspirowały do skonkretyzowania
kierunków działań, jakie będziemy realizować w najbliższych latach.
Uwzględniliśmy w naszych planach m.in. rekomendacje wskazujące na potrzebę ścisłego połączenia
kierunków zaangażowania społecznego naszej firmy z branżą i kompetencjami z zakresu HR, które
nas wyróżniają. Interesariusze oczekują od nas zwiększania wiedzy Polaków na temat wymogów
i przyszłości rynku pracy.

BEATA PILICHOWSKA
Menadżer ds. Relacji Zewnętrznych Work Service S.A.
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Nasze zaangażowanie społeczne łączą bezpośrednio z naszą działalnością biznesową oczekując
rozwiązań zwiększających przygotowanie Polaków do potrzeb rynku pracy, budujących świadomość
ich potencjału i możliwych ścieżek rozwoju zawodowego. Oczekuje się od nas w sposób szczególny
wspierania w kontekście rynku pracy grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Na obecnym etapie wdrażania strategii nie możemy zdradzić wszystkich planowanych przez nas
inicjatyw z zakresu CSR, natomiast zobowiązujemy się systematycznie informować Państwa ich
o realizacji zgodnej z przyjętą przez nas strategię CSR oraz z wyrażonymi wobec nas oczekiwaniami.

„Z ROKU NA ROK NASZA SPÓŁKA I CAŁA GRUPA
KAPITAŁOWA WORK SERVICE W OLBRZYMIM TEMPIE
ROŚNIE W SIŁĘ.”
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OCZEKIWANIA NASZYCH INTERESARIUSZY
Uczestnicy Panelu Interesariuszy Work Service S.A. wyrazili swoje oczekiwania dotyczące naszej
roli i zaangażowania społecznego. Odnotowaliśmy m.in. oczekiwania:

W swoich działaniach powinni Państwo uwzględniać brak wiedzy
społeczeństwa polskiego o wymaganiach na rynku pracy. Istnieje
potrzeba edukacji różnych grup społecznych w tym zakresie.
Warto, aby działali Państwo w odpowiedzi na często zbyt słabe i nieadekwatne
do realnych potrzeb przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.
Działania społeczne powinny odpowiadać na ryzyko wykluczania
osób w trudnej sytuacji z rynku pracy, w szczególności osób
niepełnosprawnych, osób opiekujących się osobami starszymi
i niesamodzielnymi, rodziców opiekujących się małymi dziećmi, osób 50+.
Work Service powinien przeciwdziałać wykluczeniu
z rynku pracy grup szczególnie na to narażonych (np. niepełnosprawni)
i przygotowywać je do aktywnej obecności na rynku pracy.
Firma powinna podjąć większą aktywność na rynku pracy, edukować rynek
i potencjalnych pracowników, pełnić rolę ekspercką i dostarczać rzetelnych
ekspertyz oraz raportów o potrzebach i zmianach na rynku pracy.
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CELE I PRZYKŁADY INICJATYW STRATEGII CSR

CEL STRATEGICZNY

PRZYKŁADY INICJATYW
REALIZUJĄCYCH CEL STRATEGICZNY
Edukacja potencjalnych kandydatów.

Uczyć i inspirować

Aktywizacja zawodowa grup szczególnie
narażonych na wykluczenie społeczne: rozwój
i kontynuacja prowadzonych programów
na rzecz aktywizacji zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem.
Pełnienie przez WSSA roli eksperta poprzez
dzielenie się wiedzą ekspercką, dostarczanie
rzetelnych ekspertyz i raportów o zmianach
i potrzebach na rynku pracy.
Rzetelnie promować i prowadzić dialog.

Rzetelnie promować i prowadzić dialog

Wdrożenie procesu raportowania
odpowiedzialnego biznesu w oparciu
o standard raportowania GRI G4.

GŁÓWNE DZIAŁANIA SPOŁECZNE W LATACH 2013 - 2014
W ramach zaangażowania społecznego Work Service S.A.:
•

dzieliliśmy się wiedzą ekspercką poprzez raporty: Barometr Rynku Pracy,
Migracje Zarobkowe Polaków,

•

zaangażowaliśmy się w projekty, których celem jest edukowanie na temat rynku pracy,

•

włączaliśmy się w akcje charytatywne i wsparcie inicjatyw społecznych,

•

byliśmy partnerem strategicznym Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, z którą
przygotowaliśmy program studiów podyplomowych Nowoczesny HR Manager,

•

powołaliśmy do życia Fundację Work Service, ukierunkowaną m.in. na doradztwo
i aktywizowanie zawodowe różnych grup społecznych oraz wspieranie działalności
pobudzającej rozwój gospodarczy.
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FUNDACJA WORK SERVICE
Założona w 2013 roku fundacja stawia sobie za cel doradztwo i aktywizowanie zawodowe
osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i w trudnej sytuacji życiowej, promowanie zatrudniania
osób w wieku 50+, wspieranie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości wśród osób młodych oraz pomoc w zdobywaniu przez nich pierwszej pracy.
Zajmuje się również działalnością charytatywną na rzecz potrzebujących i osób niepełnosprawnych
oraz współpracą europejską.

385 000,00 PLN - suma darowizn przyznanych
przez Fundację Work Service w 2013 roku.
360 000,00 PLN - suma darowizn przyznanych
przez Fundację Work Service w 2014 roku.

Nowo powstała fundacja w latach 2013 - 2014 wspierała finansowo inne organizacje pozarządowe
o zbieżnych celach statutowych. Dotychczas podjęła współpracę m.in. z:
•

Fundacją Świat Idei - upowszechnianie i promowanie wiedzy oraz umiejętności
z zakresu funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki oraz zagadnień z obszarów
makro i mikroekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy pod kątem osób
bezrobotnych i niepełnosprawnych.

•

Stowarzyszeniem Instruktorów Golfa PGA Polska - propagowanie aktywnego
stylu życia jako remedium na choroby zawodowe i sposób spędzania wolnego czasu
przez pracowników.

•

Fundacją Cor Infantis - pomoc dzieciom z wadami serca.

•

Fundacją Opieka i Troska - zakup sprzętu dla Pawilonu Dziecięcego Województwa
Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu.

•

Fundacją Centrum im. Profesora Bronisława Geremka - działania na rzecz
integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
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•

Fundacja TVN Nie jesteś sam - zgodnie ze statutem Fundacji.

•

Fundacja Wspólnota Pokoleń - wsparcie Programu Dialog Międzypokoleniowy.

•

Fundacja Kosynierka - w szczególności na zwiększającą aktywność fizyczną
w ramach wyrównania szans dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

BAROMETR RYNKU PRACY
W 2013 roku spółka Work Service S.A. przygotowała pierwszą
edycję raportu prezentującego aktualne dane na temat rynku
pracy w skali roku. Wzięto w nim pod uwagę takie zagadnienia
jak: bezrobocie w Polsce, obawy o utratę pracy i spodziewany
czas znalezienia nowej, oczekiwania płacowe pracowników
i deklaracje w tym zakresie ze strony pracodawców,
a także planowane rekrutacje.
W sierpniu 2014 roku została zaprezentowana druga edycja
Barometru Rynku Pracy. Nowością w stosunku do pierwszego
raportu była sekcja poświęcona społecznej odpowiedzialności
biznesu. Zbadaliśmy nieuczciwe i pożądane praktyki w miejscu
pracy i stosowane praktyki w miejscu pracy.

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW
W roku 2014 opublikowaliśmy kolejną, bo już czwartą
edycję badania, w której zaprezentowaliśmy wyniki
dotyczące gotowości Polaków do emigracji zarobkowej
w perspektywie najbliższych 12 miesięcy.
Z niniejszej, czwartej już edycji badania, nasi Interesariusze
dowiedzieli się jaki odsetek Polaków planuje podjąć
pracę za granicą, kto najczęściej deklaruje chęć wyjazdu
z kraju oraz jakie są preferowane kierunki emigracji.
W stosunku do poprzednich edycji rozszerzyliśmy zakres pytań,
aby sprawdzić co motywuje Polaków do wyjazdu, a co stanowi
barierę do podjęcia takiego kroku.
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DOSTARCZAMY WIEDZĘ O RYNKU PRACY
Zależy nam w sposób szczególny na dzieleniu się wiedzą na temat mechanizmów rządzących
rynkiem pracy oraz dostarczaniu właściwych narzędzi wszystkim poszukującym pracy.
Potrzebę prowadzenia badań i dostarczania rzetelnych informacji w tym zakresie widzą nasi
Interesariusze. Jesteśmy liderem branży w zakresie eksperckich wypowiedzi i publikacji na temat
przyszłych i obecnych wyzwań rynku pracy. Dzielimy się wiedzą m.in. poprzez:
•

prelekcje i wypowiedzi eksperckie podczas wydarzeń biznesowych, debat i branżowych
konferencji,

•

prowadzenie i udostępnianie badań rynku pracy,

•

publikacje merytoryczne i wypowiedzi eksperckie w mediach ogólnopolskich
i branżowych,

•

zamieszczanie artykułów eksperckich związanych z rynkiem pracy na stronie
www.workservice.pl,

•

podawanie informacji o rynku pracy na portalach społecznościowych,

•

wykłady gościnne na uczelniach wyższych.

WSPIERANIE INICJATYW SPOŁECZNYCH
Spółka Work Service S.A. stara się wspierać społeczeństwo na rozmaitych polach, takich jak
np. działania na rzecz niepełnosprawności, nauka i sport, angażuje się także w różnego rodzaju
akcje charytatywne i przekazuje darowizny celowe. W latach 2013 - 2014 wspierała działania
zespołu piłki ręcznej „Zawadzkie”, Sympozjum Naukowe GAP, akcję „Topacz Miasto Dzieci”
oraz 23. i 24. Bieg Solidarności.

Suma darowizn przyznanych przez
Work Service S.A. w 2013 roku: 15 600 PLN
Suma darowizn przyznanych przez
Work Service S.A. w 2014 roku: 35 400 PLN
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6.2

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
NATURALNE
Jako firma wdrażająca zasady CSR, spółka Work Service S.A. stara się monitorować zużycie
zasobów naturalnych i minimalizować wpływ na środowisko. Ponieważ prowadzimy głównie
działalność biurową (w siedzibie głównej we Wrocławiu oraz oddziałach na terenie Polski),
nasz wpływ na środowisko najsilniej przejawia się w zużyciu materiałów biurowych (zwłaszcza
papieru), wody, energii elektrycznej i cieplnej. Istotnym wykorzystywanym przez nas surowcem jest
również paliwo do samochodów służbowych.
Pozostałe obszary zakupowe to odzież robocza, sprzęt komputerowy, materiałymarketingowe,
wyposażenie biur oraz usługi: telefonia komórkowa i stacjonarna, łącza internetowe, usługi medycyny
pracy, usługi transportu pracowników, a także usługi pocztowe i kurierskie.
Zdecydowaną przewagę w strukturze dostawców spółki Work Service S.A. mają firmy zlokalizowane
na terenie Polski. Dla przykładu głównym dostawcą paliw, pokrywającym ponad 90% zużycia,
jest PKN Orlen. Coraz częściej jednak istotnym kryterium decyzyjnym staje się zasięg geograficzny
działalności dostawcy w kontekście rozwoju całej Grupy Kapitałowej Work Service na rynkach
zagranicznych.

2013

2014

ZUŻYCIE PAPIERU*

4600 RYZ

5933 RYZ

ZUŻYCIE PALIWA

300 000 L

247300 L

ZUŻYCIE WODY*

1770 M3

1881,97 M3

ZUŻYCIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ*

277,3 MWH

300,9 MWH

*Dane dla głównej siedziby spółki
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DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Aby minimalizować zużycie zasobów naturalnych w Work Service S.A. w latach 2013 - 2014 roku:  
•

Wprowadziliśmy scentralizowany system wydruku, który pięciokrotnie ogranicza
liczbę wykorzystywanych urządzeń drukujących, zmniejsza zużycie papieru dzięki
domyślnemu wydrukowi dwustronnemu i ogranicza pobór energii elektrycznej dzięki
mniejszej ilości urządzeń drukujących. W 2014 roku system został zaimplementowany
w biurach regionalnych.

•

Kontynuowaliśmy politykę sukcesywnej wymiany aut służbowych na modele bardziej
przyjazne środowisku.

•

Przenieśliśmy główną siedzibę spółki do powierzchni biurowej klasy A i korzystamy
z wielu rozwiązań energooszczędnych, np. z włączników światła zintegrowanych
z fotokomórką. W 2014 roku zmieniliśmy biura w kolejnych lokalizacjach (Warszawa
i Poznań).

•

Wdrożyliśmy cyfryzację zasobów archiwalnych firmy, umożliwiającą zdalny dostęp
do elektronicznych wersji dokumentów.

•

Dokonaliśmy modernizacji i migracji zasobów serwerowych do zewnętrznego Data
Center, co optymalizuje zużycie energii elektrycznej.

NASZE CELE NA PRZYSZŁOŚĆ
Planujemy m.in. zaimplementowanie systemu elektronicznego obiegu dokumentów kosztowych
w spółce i wprowadzenie systemu scentralizowanych wydruków do regionalnych oddziałów firmy.
Pozwoli to nam zredukować zużycie papieru w działalności operacyjnej. Ponadto docelowo 95%
floty samochodów służbowych Work Service S.A. mają stanowić pojazdy nie starsze niż 36 miesięcy,
co wpłynie na redukcję zużycia paliwa.
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7

O RAPORCIE
Raport społecznej odpowiedzialności biznesu
Work Service S.A. za lata 2013 - 2014
powstał w ramach pierwszego w historii
spółki procesu raportowania CSR. Proces
raportowania został przeprowadzony zgodnie
z wytycznymi międzynarodowego standardu
raportowania GRI.G4 na poziomie „core”.
Proces ten był komplementarny do szeroko
zakrojonych prac wytyczania Strategii społecznej
odpowiedzialności biznesu Work Service S.A.
na lata 2014 - 2018.

W procesie priorytetyzacji raportowanych przez
Work Service S.A. aspektów uwzględniono
wnioski z analizy firmy pod kątem rekomendacji
normy ISO 26000. Aspekty analizowano pod
kątem związku ze strategią biznesową spółki,
z jej kluczowymi odpowiedzialnościami oraz
z oczekiwaniami wyrażonymi przez Interesariuszy
w trakcie Panelu Interesariuszy.

Lista kluczowych aspektów raportowania Work Service S.A.:
W wyniku zgodnej z wytycznymi standardu raportowania GRI.G4 priorytetyzacji aspektów
raportowania wyłoniono kluczowe aspekty raportowania Work Service S.A.:
Zatrudnienie, Edukacja i szkolenia, Różnorodność i równość szans, Bezpieczeństwo i higiena pracy,
Ochrona prywatności Klienta, Obecność na rynku, Pośredni wpływ ekonomiczny. Jakość obsługi klientów.
Jest to lista aspektów priorytetowych, które uwzględniliśmy w pierwszej kolejności w procesie
raportowania. Wszystkie aspekty priorytetowe oddziaływają wewnątrz oraz na zewnątrz naszej
organizacji. Ponadto, choć nie są to aspekty najwyżej ocenione w procesie priorytetyzacji, informujemy
w raporcie o skali zużycia przez nas zasobów naturalnych.

Podstawowe informacje o raporcie:
Tytuł raportu: Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Work Service S.A. za lata 2013 - 2014
Okres ujęty w raporcie: lata 2013 - 2014
Data publikacji raportu: 2015
Przyjęty cykl raportowania: dwuletni
Standard raportowania: GRI.G4 na poziomie „core”
Weryfikacja zewnętrzna raportu: raport nie został poddany dodatkowej weryfikacji zewnętrznej.
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Uczestnicy procesu raportowania
i wytyczania strategii CSR
Work Service S.A.
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom pierwszego w historii Work
Service S.A. Panelu Interesariuszy. Bez Państwa wsparcia, zaangażowania
i doskonałego przygotowania merytorycznego do panelu, nie byłoby
możliwe wytyczenie naszych celów odpowiedzialnego biznesu. Dzięki
Państwu mogliśmy także ustalić, które aspekty odpowiedzialnego biznesu
powinniśmy zaraportować w pierwszej kolejności. Dziękujemy!
Niniejszy raport nie powstałby również bez wsparcia i zaangażowania
wielu menedżerów i pracowników Grupy Work Service. Dziękujemy Wam
wszystkim za Waszą życzliwość wobec tematu społecznej odpowiedzialności
biznesu i żywe nim zainteresowanie, za wszystkie godziny poświęcone
na udział w warsztatach, gorących dyskusjach i na przygotowanie informacji
potrzebnych do opracowania raportu CSR.
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8

TABELA WSKAŹNIKÓW RAPORTOWANIA GLOBAL
REPORTING INITIATIVE GRI.G4
WAŹNIKI OGÓLNE (General Standard Disclosure) - CORE
Wskaźnik

Wytyczne GRI G4

Stopień
raportowania

Weryfikacja
zewnętrzna

Nr strony

Pełny

Brak

4,5

STRATEGIA I ANALIZA

G4 - 1

Oświadczenie prezesa zarządu
lub innej osoby o równoważnej
pozycji na temat znaczenia
zrównoważonego rozwoju dla
organizacji i jej strategii.

PROFIL ORGANIZACYJNY
G4 - 3

Nazwa organizacji.

Pełny

Brak

2,6

G4 - 4

Główne marki, produkty i/lub
usługi.

Pełny

Brak

6,34 - 38,55

G4 - 5

Lokalizacja siedziby głównej.

Pełny

Brak

2,6

G4 - 6

Liczba krajów, w których
organizacja prowadzi operacje.

Pełny

Brak

6,7

G4 - 7

Forma własności i struktura prawna
organizacji.

Pełny

Brak

8 - 10,24,25

G4 - 8

Obsługiwane rynki
z zaznaczeniem zasięgu
geograficznego, obsługiwanych
sektorów, charakterystyki Klientów/
konsumentów i beneficjentów.

Pełny

Brak

6,7,14,34
- 38

G4 - 9

Skala działalności organizacji.

Pełny

Brak

6,7,55

G4 - 10

Łączna liczba pracowników
według typu zatrudnienia,
rodzaju umowy o pracę i regionu
w podziale na płeć.

Częściowy*

Brak

44 - 46,54

G4 - 11

Odsetek zatrudnionych objętych
umowami zbiorowymi.

Częściowy**

Brak

55

G4 - 12

Charakterystyka łańcucha dostaw
organizacji.

Pełny

Brak

72

G4 - 13

Znaczące zmiany w raportowanym
okresie dotyczące rozmiaru,
struktury lub formy własności.

Pełny

Brak

11

*brak podziału pracowników ze względu na typ zatrudnienia (dane objęte klauzulą poufności)
** brak informacji o liczbie pracowników zewnętrznych zrzeszonych w związkach zawodowych działających w firmach, na potrzeby których
są delegowani do pracy. W wewnętrznych strukturach spółki nie działają związki zawodowe zrzeszające pracowników wewnętrznych.
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WAŹNIKI OGÓLNE (General Standard Disclosure) - CORE
Wskaźnik

Wytyczne GRI G4

Stopień
raportowania

Weryfikacja
zewnętrzna

Nr strony

G4 - 14

Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób
organizacja stosuje zasadę
ostrożności.

Pełny

Brak

28

G4 - 15

Zewnętrzne, przyjęte lub popierane
przez organizację ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne
deklaracje, zasady i inne
inicjatywy.

Pełny

Brak

16

G4 - 16

Członkostwo w stowarzyszeniach
(takich jak stowarzyszenia
branżowe) i/lub w krajowych/
międzynarodowych organizacjach
rzeczniczych.

Pełny

Brak

20

G4 - 17

Struktura operacyjna organizacji
z wyróżnieniem głównych działów,
spółek zależnych, podmiotów
powiązanych oraz przedsięwzięć
typu joint - venture z wyjaśnieniem,
które z nich nie są objęte raportem.

Pełny

Brak

8,9,10,22,23

G4 - 18

Proces definiowania zawartości
raportu oraz granic raportowanych
istotnych aspektów.

Pełny

Brak

76

G4 - 19

Istotne aspekty zidentyfikowane
w procesie definiowania
zawartości raportu.

Pełny

Brak

76

G4 - 20

Granice wyznaczone dla każdego
z istotnych aspektów wewnątrz
organizacji.

Pełny

Brak

76

G4 - 21

Granice wyznaczone dla każdego
z istotnych aspektów na zewnątrz
organizacji.

Pełny

Brak

73

G4 - 22

Wyjaśnienia dotyczące efektów
jakichkolwiek korekt informacji
zawartych w poprzednich
raportach z podaniem powodów
ich wprowadzenia oraz ich wpływu
(np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/
okresu bazowego, charakter
działalności, metody pomiaru).

Pełny
Niedotyczy

Brak

-

ISTOTNE ASPEKTY I ICH GRANICE
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WAŹNIKI OGÓLNE (General Standard Disclosure) - CORE
Wytyczne GRI G4

Stopień
raportowania

Weryfikacja
zewnętrzna

Nr strony

Znaczne zmiany w stosunku do
poprzedniego raportu dotyczące
zakresu, zasięgu lub metod
pomiaru zastosowanych w raporcie
oraz granic aspektów.

Pełny
Niedotyczy

Brak

-

Wskaźnik

G4 - 23

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
G4 - 24

Lista grup interesariuszy
angażowanych przez organizację.

Pełny

Brak

18,19

G4 - 25

Podstawy identyfikacji i selekcji
interesariuszy.

Pełny

Brak

18,19

G4 - 26

Podejście do angażowania
interesariuszy, włączając
częstotliwość angażowania według
typu i grupy interesariuszy ze
wskazaniem czy angażowanie
interesariuszy podjęte było
w ramach przygotowania do
procesu raportowania.

Pełny

Brak

18,19

G4 - 27

Kluczowe kwestie i problemy
poruszane przez interesariuszy
oraz odpowiedź ze strony
organizacji, również poprzez
ich zaraportowanie ze wskazaniem
grup interesariuszy, które zgłosiły
poszczególne kwestie i problemy.

Pełny

Brak

4,5,18,19,76

PROFIL RAPORTU
G4 - 28

Okres raportowania.

Pełny

Brak

76

G4 - 29

Data publikacji ostatniego raportu.

Pełny

Brak

76

G4 - 30

Cykl raportowania.

Pełny

Brak

76

G4 - 31

Osoba kontaktowa.

Pełny

Brak

2

a. Wskazanie opcji raportowania
wybranej przez organizację

G4 - 32

b. Tabela wskazująca miejsce
zamieszczenia standardowych
informacji w raporcie

c. Wskazanie odniesienia do
weryfikacji zewnętrznej (jeśli taka
weryfikacja miała miejsce).
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2,76

Peny

Brak

78 - 84

78 - 84

WAŹNIKI OGÓLNE (General Standard Disclosure) - CORE
Wytyczne GRI G4

Stopień
raportowania

Weryfikacja
zewnętrzna

Nr strony

Polityka i obecna praktyka
w zakresie zewnętrznej weryfikacji
raportu. Jeśli nie zawarto takich
danych w niezależnym raporcie
poświadczającym, wyjaśnienie
zakresu i podstaw zewnętrznej
weryfikacji oraz relacji pomiędzy
organizacją i zewnętrznym
podmiotem poświadczającym.

Pełny

Brak

76

Struktura nadzorcza organizacji
wraz z komisjami podlegającymi
pod najwyższy organ nadzorczy,
ze wskazaniem jednostek, które są
odpowiedzialne za podejmowanie
decyzji dotyczących wpływów
ekonomicznych, środowiskowych
i społecznych.

Pełny

Brak

8 - 10,22,23

Pełny

Brak

28

Wskaźnik

G4 - 33

NADZÓR

G4 - 34

ETYKA I RZETELNOŚĆ
G4 - 56

Wartości, zasady, standardy, normy
postępowania organizacji, zebrane
w kodeksach postępowania
i kodeksach etycznych.
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WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE
Wytyczne GRI G4

Stopień
raportowania

Weryfikacja
zewnętrzna

Nr strony

G4 - LA1

Łączna liczba
nowych pracowników
zatrudnionych w okresie
raportowania według
wieku, płci i regionu
oraz poziom fluktuacji
pracowników w podziale
na wiek, płeć i region.

Częściowo

Brak

44,46,45

Zatrudnienie

G4 - LA2

Świadczenia
dodatkowe zapewniane
pracownikom
pełnoetatowym, które
nie są dostępne dla
pracowników czasowych
lub pracujących
w niepełnym wymiarze
godzin, według
głównych jednostek
organizacyjnych.

Częściowo

Brak

48,64

Zatrudnienie

G4 - DMA

Podejście do zarządzania
aspektem „Zatrudnienie”

Pełny

Brak

17,42,43

G4 - LA6

Wskaźnik urazów,
chorób zawodowych,
dni straconych oraz
nieobecności w pracy
oraz liczba wypadków
śmiertelnych związanych
z pracą, według płci
i regionów.

Częściowo

Brak

49

Brak

-

ASPEKT

Wskaźniki

KATEGORIA: SPOŁECZNOŚĆ
Praktyki zatrudnienia i godna praca

Zatrudnienie

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

G4 - LA7

Grupy pracowników
z wysokim ryzykiem
chorób zawodowych.

Pełny
(Brak
pracowników
z wysokim
ryzykiem chorób
zawodowych)

G4 - DMA

Podejście od
zarządzania aspektem
„Bezpieczeństwo
i higiena pracy”

Pełny

Brak

49

Edukacja
i szkolenia

G4 - LA9

Średnia liczba godzin
szkoleniowych
w roku przypadających
na pracownika według
struktury zatrudnienia

Częściowo

Brak

48

Edukacja
i szkolenia

G4 - DMA

Podejście do zarządzania
aspektem „Edukacja
i szkolenia”

Pełny

Brak

17,42,43

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

Bezpieczeństwo
i higiena pracy
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WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE
ASPEKT

Wskaźniki

Wytyczne GRI G4

Stopień
raportowania

Weryfikacja
zewnętrzna

Nr strony

Częściowo
(brak podziału
ze względu
na wiek)

Brak

26,27

Różnorodność
i równość szans

G4 - LA12

Skład ciał nadzorczych
i kadry pracowniczej
w podziale na kategorie
według płci, wieku,
przynależności do
mniejszości oraz
innych wskaźników
różnorodności.

Różnorodność
i równość szans

G4 - DMA

Podejście do zarządzania
aspektem „Różnorodność
i równość szans”

Pełny

Brak

17,42,43,
53,59,69

G4 - HR4

Działania organizacji
i jej dostawców
zidentyfikowane jako
mogące stwarzać
zagrożenie dla prawa
do swobody zrzeszania
się i prawa do sporów
zbiorowych oraz
inicjatywy wspierające te
prawa.

Pełny (brak
podziału
ze względu
na wiek)

Brak

55

G4 - DMA

Podejście do zarządzania
aspektem „Swoboda
zrzeszania się i prawo
do sporów zbiorowych”.

Pełny

Brak

55

KATEGORIA: SPOŁECZNOŚĆ
Prawa człowieka

Swoboda
zrzeszania
się i prawo
do sporów
zbiorowych

Swoboda
zrzeszania
się i prawo
do sporów
zbiorowych

KATEGORIA: SPOŁECZNOŚĆ
Odpowiedzialność za produkt
Oznakowanie
produktów
i usług

G4 - PR5

Wyniki badań pomiaru
satysfakcji klienta.

Pełny

Brak

40,41

Oznakowanie
produktów
i usług

G4 - DMA

Podejście do zarządzania
aspektem „Oznakowanie
produktów i usług”

Pełny

Brak

17,32,40,41

Ochrona
prywatności
klienta

G4 - PR8

Całkowita liczba
uzasadnionych skarg
dotyczących naruszenia
prywatności klientów
oraz utraty danych.

Pełny (brak
podziału
ze względu
na wiek)

Brak

58

Ochrona
prywatności
klienta

G4 - DMA

Podejście do zarządzania
aspektem „Ochrona
prywatności klienta”.

Pełny

Brak

58
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WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE
ASPEKT

Wskaźniki

Wytyczne GRI G4

Stopień
raportowania

Weryfikacja
zewnętrzna

Nr strony

Częściowo
(wynagrodzenie
nigdy nie jest
niższe do
minimalnej
płacy)

Brak

-

KATEGORIA: WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Obecność
na rynku

G4 - EC5

Wysokość
wynagrodzenia
pracowników najniższego
szczebla w stosunku
do płacy minimalnej
na danym rynku
w głównych lokalizacjach
organizacji.

Obecność
na rynku

G4 - DMA

Podejście do zarządzania
aspektem „Obecność
na rynku”

Pełny

Brak

6,12,43,48

Pośredni wpływ
ekonomiczny

G4 - EC8

Znaczenie pośredniego
wpływu ekonomicznego
wraz z wyróżnieniem
skali oddziaływania.

Pełny

Brak

4,5,12,14,15

Pośredni wpływ
ekonomiczny

G4 - DMA

Podejście do zarządzania
aspektem „Pośredni
wpływ ekonomiczny”

Pełny

Brak

4,5,12,14,15

Częściowo
(dane dla
kluczowych
surowców)

Brak

74

Pełny

Brak

74,75

Częściowo
(dane dla
głównej siedziby
spółki)

Brak

74

Pełny

Brak

74,75

Częściowo
(dane dla
głównej siedziby
spółki)

Brak

74

Pełny

Brak

74,75

KATEGORIA: ŚRODOWISKO
Surowce/
Materiały

G4_EN1

Wykorzystane surowce/
materiały według wagi
i objętości.

Surowce
i materiały

G4 - DMA

Podejście do zarządzania
aspektem "Surowce
i materiały"

Energia

G4 - EN3

Bezpośrednie zużycie
energii wg głównych
źródeł energii.

Energia

G4 - DMA

Podejście do zarządzania
aspektem „Woda”

Woda

G4 - EN8

Łączny pobór wody
według źródła.

Woda

G4 - DMA

Podejście do zarządzania
aspektem „Woda”
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