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Od ponad 11 lat 
pracujemy na zaufanie 
naszych klientów 
i pracowników.

InterKadra – GODNA ZAUFANIA to hasło, 
które oficjalnie towarzyszy nam od roku. 
Niemniej jednak, zanim wraz z nowym 
logo zostało ono na stałe wpisane w 
nasz brand, towarzyszyło nam przez 
wiele lat. 

Nasze
hasło Cel

i misja

Łączymy ludzi.

Celem naszej firmy jest pomaganie 
przedsiębiorcom w pozyskiwaniu naj-
lepszych pracowników. Wśród naszych 
Klientów są zarówno firmy polskie, jak i 
zagraniczne. 
 
Naszą misją jest łączenie interesów 
pracodawców i pracowników. Zapewnia-
jąc pracodawcom  specjalistów, których 
poszukują, dbamy jednocześnie o to, 
aby oferować kandydatom atrakcyjne 
warunki zatrudnienia. 
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Sukces
to ludzie

Nasi Klienci 
Klienci InterKadry cenią współpracę z nami za 
to, że jesteśmy w stanie znaleźć, na tym jakże 
trudnym obecnie rynku, poszukiwanych przez 
nich pracowników o konkretnych kwalifikacjach. 
Nierzadko są to unikatowe kompetencje i wąskie 
specjalizacje. 

Wskaźniki ekonomiczne
InterKadra jest średnim przedsiębiorstwem  
z rocznymi obrotami 215 mln (2017 r.). 
Nasze działania charakteryzuje ciągły rozwój  
i wzrost wskaźników ekonomicznych. Jako firma 
w całości z polskim kapitałem wypracowany 
zysk przeznaczamy na inwestycje, dywersyfiku-
jąc nasze działania rynkowe. Wśród firm  
o podobnym profilu znacząco wyróżniamy się 
tymi wskaźnikami. 

Struktura zatrudnienia 
Zdecydowaną większość naszego personelu,  
bo aż 89,3%,  stanowią kobiety, co jest kolejnym 
naszym wyróżnikiem. Wspieramy kobiety w ich 
karierze, stwarzając odpowiednie warunki roz-
woju oraz równowagi pomiędzy życiem zawodo-
wym i prywatnym. 

Od kilku lat InterKadra otrzymuje wyróżnienia i nagrody za 
swoją działalność Jesteśmy doceniani za etyczne działania na 
rzecz zatrudnienia oraz za bycie liderem branży opiekuńczej.
Perły Polskiej Gospodarki towyróżnienie przyznane za bycie 
liderem wśród najbardziej dynamicznych i efektywnych  
przedsiębiorstw w Polsce. 
Otrzymaliśmy też tytuł Kreatora Miejsc Pracy  za tworzenie 
nowych miejsc pracy. 
Wiceprezes Krzysztof Jakubowski jest laureatem tytułu Oso-
bowość Roku HR. 
Posiadamy też inne tytuły, z których jesteśmy dumni: 
Gazele Biznesu, Diamenty Frobsa, Skrzydła Biznesu.

I miejsce
Rankingu Book of Lists 2017/2018
w kategorii „Firma HR – agencje pracy 
tymczasowej”

89,3%
Zatrudnionych to kobiety.

Nagrody

215 mln
Obrotu w 2017 r.
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Etyka działania:
SAZ I SAO

Promujemy legalne
zatrudnienie

Jesteśmy członkiem dwóch organizacji: 
Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia 
(SAZ) oraz Sekcji Agencji Opieki (SAO). 
Członkostwo w obu tych organizacjach 
jest dla nas bardzo ważne z uwagi na 
promowane przez nie idee. 

Dzięki aktywnym działaniom naszej firmy 
w SAZ możemy kreować rozwój branży 
agencji zatrudnienia, zgodnego nie tylko 
z wymogami gospodarki i przepisami pra-
wa, ale również jak najwyższymi standar-
dami etycznymi działalności. Istotne jest 
dla nas również informowanie i edukowa-
nie środowisk biznesowych o zakresie usług 
doradztwa personalnego, pośrednictwa 
pracy, zarówno w kraju, jak i zagranicą. 
Podejmujemy działania mające na celu 
promowanie outsourcingu usług związa-
nych z pracą tymczasową. 

Jako firma zajmująca się delegowa-
niem osób z Polski do pracy  
w opiece nad osobami starszymi  
w Niemczech, jesteśmy też człon-
kiem Sekcji Agencji Opieki (SAO), 
której misją jest promowanie 
legalnego zatrudnienia, zgodnego 
z prawem, dającego pełną ochronę 
osobom decydującym się na ten 
trudny zawód.  InterKadra, jako 
członek SAO, stara się wyjść na-
przeciw problemom z jakimi zma-
gają się polskie opiekunki. Na swo-
ich kanałach komunikacji, którymi 
są nasze strony internetowe oraz 
Facebookowe prowadzimy kampa-

nie mające uzmysłowić zagrożenia 
związane z pracą na czarno.
Nie tylko promujemy legalne 
zatrudnienie. Prowadzimy również 
szereg szkoleń wspomagających 
pracę opiekunek. Na naszym blogu 
udzielamy porad dotyczących 
sposobów radzenia sobie z kon-
kretnymi schorzeniami podopiecz-
nych. Wdrożyliśmy też nasz własny, 
autorski kurs języka niemieckiego 
dla osób zainteresowanych za-
wodem opiekuna osób starszych. 
Jest to kurs on-linowy, całkowicie 
bezpłatny. 

Wraz z innymi członkami Stowarzyszenia 
Agencji Zatrudnienia w 2017 roku  ponownie 
wzięliśmy udział w inicjatywie mającej na 
celu promocję pracy tymczasowej. Inicja-
tywa ta to Dzień Zmian, a jej celem jest 
wskazanie korzyści wynikających z pracy 
tymczasowej, która ciągle pozostaje nie-
doceniana przez kandydatów. Dzień Zmian 
to de facto dzień otwarty we wszystkich 
naszych centrach rekrutacyjnych. Tego dnia 
nasze centra były czynne znacznie dłużej,  
a nasi koledzy i koleżanki udzielali wszyst-
kim zainteresowanym kandydatom kom-
pleksowych informacji o zaletach pracy 
tymczasowej. Akcja cieszyła się dużym po-
wodzeniem wśród zainteresowanych. Mieli 
oni możliwość odwiedzenia wybranej pla-
cówki w ciągu całego dnia. W akcji ogółem 
wzięło udział aż 19 ogólnopolskich agencji 
pracy tymczasowej, które w 34 miastach  
w całym kraju czekały na swoich kandyda-
tów i  gotowe były opowiedzieć jak działa 
agencja pracy tymczasowej, i jakie daje 
możliwości. 
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251 
kobiet zatrudnionych
w InterKadrze

30 
stażystów i praktykantów

> 5000FTE 
miesięcznie

2
Certyfikaty jakości;
SGP oraz ISO zgodne
z normą 9001:20015

215 mln 
obrotu w 2017 r.

20
20 Centrów Rekrutacyjnych 
w Polsce

Interkadra
w liczbach

InterKadra jako pierwsza polska agencja pracy uzyskała od 
Lloyd’s Register certyfikat ISO9001:2008. Tytuł ten, nadany 
przez jedną z wiodących na świecie instytucji certyfikujących, 
jest dowodem na to, że InterKadra zajmuje pozycję lidera na 
polskim rynku agencji pracy. Systemem Zarządzania Jakością 
objęta jest rekrutacja i udostępnianie pracowników. Cały nasz 
zespół pracował nie tylko na to, aby wdrożyć SZJ, ale przede 
wszystkim - aby go utrzymać. 

System 
Zarządzania 
Jakością
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Szlachetna Paczka

Od wielu lat InterKadra aktywnie 
wspiera akcję Szlachetna Paczka. 
Działania te już na stałe wpisały się  
w naszą przedświąteczną tradycję. 
Program ten wspieramy niemalże 
od początku działalności InterKadry. 
Wiemy jak ważne i wartościowe jest 
okazanie serca potrzebującym, szcze-
gólnie w wyjątkowym czasie Świąt 
Bożego Narodzenia. Nasi pracownicy 
bardzo chętnie, z dużym zaangażowa-
niem, włączają się w tę akcję. Z każdym 
rokiem jest coraz więcej potrzebu-
jących. Na szczęście – jest też coraz 
więcej osób, które aktywnie wspierają 
ideę Szlachetnej Paczki. Jesteśmy 

dumni z naszego Zespołu, który  
każdego roku, w okresie przedświą-
tecznym, z ogromnym zaangażowa-
niem działa na rzecz rodzin dotknię-
tych niedostatkiem i potrzebujących 
naszej pomocy. Wierzymy, że razem 
możemy więcej. Pomaganie tym, 
których życie nie oszczędza daje nam 
również energię do dalszej pracy nad 
samym sobą, nad tym, aby każdego 
dnia być otwartym na potrzeby in-
nych. Udział w akcji Szlachetna Paczka 
traktujemy jako wyróżnienie, dzięki 
któremu możemy podzielić się tym, co 
mamy. Życzymy sobie, abyśmy nigdy 
nie stracili tego zaangażowania. 

Konkursy plastyczne dla 
najmłodszych

Kolejny rok z rzędu, zgodnie z naszą tradycją, zorganizowali-
śmy konkursy plastyczne dla „interkadrowych” dzieci. Ogła-
szamy je dwa razy w roku, z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Świąt Wielkanocnych. 
Przed Świętami Bożego Narodzenia ogłaszamy konkurs pla-
styczny angażujący dzieci naszych współpracowników  
w projektowanie kartek świątecznych.
Dla nas ten konkurs ma na tyle duże znaczenie, że dwie naj-
ciekawsze naszym zdaniem prace zostają wyróżnione  
i uhonorowane tym, że stają się projektem firmowej kartki 
świątecznej InterKadry. Taką zaprojektowaną przez dzieciaki 
kartkę wysyłamy do naszych Klientów wraz z podziękowa-
niami za dobrą współpracę oraz z życzeniami wszystkiego 
najlepszego na świąteczny czas i Nowy Rok. 
Natomiast w okresie wielkanocnym, dzieci naszych kole-
żanek i kolegów z pracy mogą wykazać się zdolnościami 
plastycznymi w konkursie tematycznie związanym z tymi 
świętami. Każdego roku konkurs ten jest nieco inny i inne też 
są nagrody. Niezmienne pozostaje to, że nagrody fundowane 
przez  Zarząd Spółki, przyznawane są absolutnie wszystkim 
dzieciom, które dostarczą swoje prace. 
Konkurs cieszy się na tyle dużym powodzeniem, że z każdą 
edycją mamy coraz więcej prac  i ambitnych dzieciaków, które 
prześcigają się w pomysłach. Czasem efektem ich pracy są 
jajka wielkanocne zrobione włóczki, innym razem są to koja-
rzące się z Wielkanocą króliki czy kurczaki wykonane  
z makulatury. Wszystkie  te prace zawsze znaj-
dują miejsce w galerii prac Małych Artystów 
Interkadra. Dzięki temu możemy je podziwiać 
i stanowią oryginalną ozdobę naszych prze-
strzeni biurowych. 

Działalność 
charytatywna
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Pomagamy 
zwierzętom -
wolantariat 
pracowniczy

Włączyliśmy się w zbiórkę darów na rzecz schroni-
ska dla bezdomnych zwierząt „Promyk”  w Gdańsku. 
Nasze koleżanki z centrum rekrutacyjnego InterKadra 
w Gdańsku postanowiły wesprzeć schronisko PROMYK 
organizując w swoim burze miejsce zbiórki darów dla 
podopiecznych schroniska. 
Nasza koleżanka Ania z CR w Gdańsku, która na co 
dzień jest wolontariuszką w tym schronisku, była 
główną pomysłodawczynią całej akcji oraz konse-
kwentnie, z pełnym zaangażowaniem koordynowała 
działania InterKadry w tym zakresie. Dzięki mobilizacji 
całego naszego  zespołu oraz naszych klientów udało 
się zebrać dużą ilość koców, posłań, ręczników, suchej 
i mokrej karmy oraz sporą ilość zabawek, smyczy  
i obroży. Akcja cieszyła się tak dużym zainteresowa-
niem, że postanowiliśmy ją organizować 2 razy w roku. 
Pomysł ten okazał się być przysłowiowym strzałem 
w dziesiątkę. Wiele osób z InterKadry włączyło się 
w pomoc naszym mniejszym braciom - zwierzętom. 
Dzięki ofiarności naszych klientów i współpracowni-
ków podopieczni Promyka cieszą się pełnymi miskami 
jedzenia i ciepłymi posłaniami, jakże potrzebnymi 
podczas zimy. 

Uszczęśliwianie 
innych jest 
marzeniem ludzi 
szczęśliwych.
Phil Bosmans

Spełniamy marzenia Maluchów

Przykładem może być pomoc w organizacji festynu szkolnego 
zorganizowanego na rzecz dzieci i młodzieży w Rzerzęczycach, 
w powiecie częstochowskim. Nasza firma była darczyńcą na-
grody głównej w postaci roweru dla jednego uczestników tegoż 
festynu. Dla obdarowanego dziecka to ogromna radość  
z wygranej i spełnienie marzenia. Wiemy, że warto mieć marze-
nia i konsekwentnie dążyć do ich spełnienia. Marzenie małego 
człowieka obdarowanego przez nas rowerem spełniło się dzięki 
nam, co jest dla nas źródłem ogromnej radości.
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Uczestniczymy w wydarzeniach 
promujących zdrowy tryb życia

Centrum Rekrutacyjne w  Częstochowie włączyło się do 
udziału w akcji Zdrowa Częstochowa.  Podczas rodzinne-
go pikniku artystyczno-kulturalnego nasze koleżanki z CR 
w Częstochowie opowiadały zainteresowanym o działal-
ności naszej firmy. Promując InterKadrę jako pracodawcę 
godnego polecenia zwracały uwagę na to, że w naszej 
firmie dbanie o zdrowie jest priorytetem. Na naszych pra-
cowników czekają bowiem konkretne benefity wpływa-
jące na ich zdrowie. Należy do nich m.in. bezpłatna sesja 
terapii manualnej, dostępnej raz w tygodniu dla każdego 
pracownika. 
Sesje te przeprowadza dyplomowany fizjoterapeuta z 
wieloletnim doświadczeniem. Dzięki temu nasi praco-
dawcy cieszą się dobrym samopoczuciem i każdego dnia 
mogą z uśmiechem na twarzy stawiać czoła kolejnym 
wyzwaniom. Dzięki karcie Multisport oferowanej naszym 
pracownikom mogą dodatkowo dbać o zdrowie  
i kondycję fizyczną. Jesteśmy pewni, że to, w jaki sposób 

tworzymy naszym pracow-
nikom  warunki do pracy 
jest istotne i decydujące dla 
jakości świadczonych usług. 
Doceniają to zarówno nasi 
Klienci, jak i kandydaci do 
pracy. 

Wspieramy sportowców

W roku 2017 InterKadra  postanowiła wesprzeć sport 
stając się oficjalnym sponsorem klubu żużlowego 
Włókniarz Częstochowa. Współpraca z klubem przyno-
si oczywiście korzyści obu stronom. InterKadra zyskała 
możliwość promowania swojej działalności wśród 
fanów czarnego sportu. Doceniając skalę tego sportu  
i moc Włókniarza Częstochowa jesteśmy dumni z tego, 
że możemy wspierać ten klub. 

Na tym nie kończy się nasz mariaż ze sportem. Ponow-
nie postawiliśmy na sponsorowanie Łukasza Wańczy-
ka, trenera personalnego i zawodnika OCR. Łukasz 
w październiku 2017 r. wystartował w Mistrzostwach 
Świata OCR – OCR World Championships - w Kanadzie, 
w Blue Mountain, gdzie zmierzył się z przeciwnikami  
w kilku biegach. Były to dystanse  min. na 3 km i 15 km 
oraz bieg zespołowy z przeszkodami.  Finalnie Łukasz 
Wańczyk zajął 4 miejsce w kategorii Elite.  Dzięki wspar-
ciu sponsorów, w tym InterKadry, Łukasz mógł spełnić 
swoje sportowe marzenia, a dzięki własnej ciężkiej 
pracy - odnieść na nich wymierny sukces. Nasza firma 
natomiast otrzymała możliwość pozyskania jeszcze 
większego grona odbiorców swoich usług wśród fanów 
OCR w Polsce i na całym świcie. 

Sport i zdrowie
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Biegamy i pomagamy 

InterKadra dała się poznać także jako firma angażują-
ca się w konkretną, finansową pomoc charytatywną. 
Wpłaciliśmy darowiznę na rzecz fundacji Auxilium. 
Oczywiście sami też aktywnie wzięliśmy udział w III 
charytatywnym biegu o Pierścień Świętej Kingi. 
Nasz drużyna wystartowała na dwóch dystansach.  
W jednym z tych biegów, na dystansie 10 km, nasza ko-
leżanka Mirosława Szweda zajęła pierwsze miejsce 
w klasyfikacji kobiet! Rozpiera nas duma i ogromna 
radość! Już dzisiaj możemy zadeklarować, że za rok 
również włączymy się w te działania. Warto zazna-
czyć, że III edycja Biegu o Pierścień Św. Kingi pobiła 
absolutny rekord pod względem frekwencji, zarówno 
na dystansie 10 km, jak i w biegu rodzinnym na 3 km. 
Cieszymy się, że dołożyliśmy cegiełkę do tego małego 

święta biegania w Bochni, którego główną ideą była 
pomoc 21 podopiecznym Fundacji Auxilium. 
Kontynuując temat pomagania przez bieganie, chcemy 
poinformować, że w 2017 roku nasze dwie drużyny, 
z wiceprezesem Krzysztofem Jakubowskim na czele 
jednej z nich,  wzięły udział w biegu Kraków Business 
Run wspierając tym samym podopiecznych Fundacji 
Jaśka Meli Poza Horyzont. 
Jedna z naszych drużyn zajęła imponujące miejsce, da-
jąc tym samym pokaz swoich możliwości i przedsmak 
tego, co będzie się działo w kolejnym biegu. Zapisy na 
kolejną edycję biegu, w 2018 roku, już za nami. Oznacza 
to, że już we wrześniu znowu widzimy się na Krakow-
skim Bussines Run, na którym będziemy walczyć  
o miejsce w pierwszej setce. Trzymajcie kciuki! 

To niesamowite ile 
można osiągnąć, jeśli nie 

zależy nam na tym, komu 
przypadną zasługi.

Harry Truman

Nasza InterKadrowa drużyna
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W trosce o cyklistów i 
przestrzeń wokół nas

Podążając z duchem czasów, zadbali-
śmy o stworzenie firmowej infrastruk-
tury dla rowerzystów. Przed głównym 
wejściem do naszej centrali w Krako-
wie zamontowaliśmy stojak na rowery. 
Dzięki temu, zarówno odwiedzający 
nas kandydaci, jak i Klienci mają moż-
liwość bezpiecznego pozostawienia 
roweru. Tym samym chcemy popula-
ryzować jazdę na dwóch kółkach. Dla 
nas - krakowian, jest to o tyle ważne, 
że walka o czyste powietrze w naszym 
mieście jest szczególnie trudna  
i wymagająca wspólnego działania 
wszystkich jego mieszkańców. Zatem 
każda inicjatywa, mogąca przyczynić 
się do zmniejszenia negatywnego od-
działywania spalin samochodowych 

na środowisko, daje szansę na rze-
czywistą poprawę jakości powietrza 
w Krakowie. Nasi koledzy i koleżanki 
coraz częściej wybierają rower jako 
środek transportu, dając tym samym 
dobry przykład innym. Dzięki stoja-
kom nasze rowery nie są już przypi-
nane gdzieś do ogrodzenia, słupa czy 
barierki, a estetycznie zaparkowane 
czekają na swoich właścicieli. Dużym 
zaskoczeniem dla nas była tendencja 
świadcząca o zbyt małej ilości stoja-
ków, co tylko utwierdza nas w słusz-
ności zastosowanego rozwiązania, 
które pomaga wszystkim tym, którzy 
propagują zdrowy tryb życia i proeko-
logiczne rozwiązania. 

W trosce o środowisko i z pomocą 
chorym dzieciom czyli 
„Pomaganie przez odkręcanie”

W roku 2017 wdrożyliśmy inicjatywę angażująca każde nasze 
centrum rekrutacyjne w ideę zbierania nakrętek. Jest to 
bardzo prosta, ale jakże wartościowa pomoc. Dzięki zbieraniu 
plastikowych nakrętek pomagamy przyrodzie i potrzebują-
cym. Włączając się do tej akcji, wyszliśmy z założenia, że każ-
dego dnia mamy do czynienia z niepotrzebnymi zakrętkami. 
Dlatego w łatwy sposób możemy wspierać recykling  
i jednocześnie pomagać potrzebującym - chorym dzieciom. 
Akcja trwa cały czas. To nasze pomaganie przez odkręcanie.
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Edukacja 
w zakresie 
ratowania 
życia
i zdrowia

HR okiem 
eksperta

Przez cały rok zachęcamy nasz InterKadrowy zespół do 
odpowiedzialnego udziału w ratowaniu życia i zdrowia 
ludzkiego przez oddawanie krwi. Cyklicznie prowadzi-
my kampanię informacyjną oraz organizujemy zbiórki 
krwi przy współpracy z Narodowym Centrum Krwi.  
Jak wiemy, krwi nie można niczym zastąpić, więc 
dzielimy się nią z tymi którzy jej potrzebują i przypomi-
namy jak ważny jest to dar.
InterKadra zorganizowała również dla swoich pracow-
ników szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy. 
Wszyscy wiemy, że życie ludzkie jest największą 
wartością, więc powinniśmy wiedzieć jak je ratować. 
Zadbaliśmy o to, aby nasi pracownicy wiedzieli, że dla 
ratowania życia najważniejsze są pierwsze cztery mi-
nuty po zajściu zdarzenia. Nasza kadra zdobyła wiedzę 
jak powinna przebiegać pierwsza pomoc by zwiększyć 
szansę na uratowanie życia osoby poszkodowanej.

Celem naszych działań jest łączenie interesów praco-
dawców i pracowników. Pomagamy kandydatom w 
znalezieniu odpowiedniej dla nich pracy. Każdego mie-
siąca rekrutujemy blisko półtora tysiąca kandydatów 
na różne stanowiska. Pomagamy także poprzez udzie-
lanie fachowych porad i odpowiadamy na najczęściej 
zadawane pytania. Ta komunikacja odbywa się również  
na naszym blogu firmowym: „HR okiem eksperta”. 
Blog jest poradnikiem dla tych wszystkich, którzy 
wchodzą na rynek pracy i nie dokońca znają jego re-
alia. Na blogu można się dowiedzieć wszystkiego  
z zakresu - poszukiwania pracy, obowiązków praco-
dawców, procesu  rekrutacji, prawa pracy, edukacji, 
pracy za granicą. Jest tam też wiele informacji bran-
żowych opisujących aktualną sytuację na rynku pracy. 
Każdą osobę szukającą  takich informacji zapraszamy 
do lektury naszego bloga. 
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Magdalena
Winiarska
Ambasadorka
InterKadry

Zespół
ds. CSR 

Rok 2017 to dla nas także rozwój w obszarze budo-
wania zespołu do spraw CSR. Zespół ten stanowią 
w sumie cztery osoby, z czego trzy na stałe  w nim 
działają, a czwarta osoba dołącza do niego w miarę 
potrzeb. Zespół CSR spotyka się regularnie i jego 
zadaniem jest promowanie i tworzenie najlepszych 
projektów CSR’owych, dzięki którym utrwalamy 
wizerunek InterKadry jako pracodawcy godnego 
zaufania. Zespół CSR to grupa pasjonatów, którzy 
udzielają się społecznie i chętnie włączają się w różne 
akcje charytatywne oraz zarażają swoim optymi-
zmem wszystkich, którzy się wahają lub którym 
brakuje motywacji.  

Jednym z ciekawszych pomysłów zespołu CSR było 
ogłoszenie wewnętrznego konkursu na ambasadora 
marki InterKadra, wybranego spośród pracowników 
naszej firmy. Konkurs został rozpisany i rozstrzygnię-
ty w dwóch etapach. Regulamin konkursu zakładał, 
że ambasadorem InterKadry ma być osoba, która  
w sposób nietuzinkowy wyróżnia się w swojej 
codziennej pracy, jest w pełni profesjonalna, peł-
na optymizmu, lubiąca ludzi i to co robi. W wyniku 
głosowania Ambasadorką marki InterKadra została 
Magdalena Winiarska, której szczerze gratulujemy! 
Jesteśmy dumni, że to właśnie ona reprezentuje nas 
wszystkich. 

Dane Liczba pracowników i zleceniobiorców w 2017 roku
w podziale na wiek i płeć

Wiek Kobiety Mężczyźni Razem

<30 143 16 159

30-50 104 13 117

>50 4 1 5

Suma 251 30 281

Struktura pracowników i zleceniobiorców 
podziale na wiek i płeć

Wiek Kobiety Mężczyźni Razem

<30 50,9% 5,7% 56,6%

30-50 37% 4,6% 41,6%

>50 1,4% 0,4% 1,8

Suma 89,3% 10,7% 100%

Zdecydowana większość naszych pracowników, 
prawie 90% to kobiety. Większość z nich to panie w 
wieku do 30 lat. Drugą najliczniejszą grupę stanowią 
panie w wieku 30-50 lat.  Niewiele ponad 10% naszych 
pracowników to mężczyźni, znajdujący się w większości 
w przedziale wieku do lat 30.
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Łączna liczba osób zatrudnionych z tytułu umowy 
o pracę w 2017 roku w podziale na wiek i płeć

Wiek Kobiety Mężczyźni Razem

<30 114 13 127

30-50 96 13 109

>50 2 1 3

Suma 212 27 239

Łączna liczba pracowników zatrudnionych z tytułu 
umowy o pracę na czas nieokreślony w 2017 roku 
w podziale na wiek i płeć

Wiek Kobiety Mężczyźni Razem

<30 14 2 16

30-50 40 4 44

>50 2 1 3

Suma 56 7 63

Łączna liczba zleceniobiorców
w 2017 roku w podziale na wiek i płeć

Wiek Kobiety Mężczyźni Razem

<30 29 3 32

30-50 8 0 8

>50 2 0 2

Suma 39 3 42

Łączna liczba pracowników i zleceniobiorców w podziale na lokalizację i wiek 

Województwo <30 30-50 >50 SUMA

dolnośląskie 23 10 0 33

kujawsko-pomorskie 2 1 0 3

lubelskie 4 0 0 4

lubuskie 3 0 0 3

łódzkie 10 3 0 13

małopolskie 56 53 5 114

mazowieckie 20 13 0 33

opolskie 4 3 0 7

podkarpackie 0 0 0 0

podlaskie 0 2 0 2

pomorskie 7 8 0 15

śląskie 15 18 0 33

świętokrzyskie 0 0 0 0

warmińsko-mazurskie 2 2 0 4

wielkopolskie 9 1 0 10

zachodniopomorskie 4 3 0 7

wszystkie województwa 159 117 5 281

Spośród 239 osób zatrudnionych w ramach umowy 
o pracę w 2017 roku, 63 pracowników było zatrud-
nionych na czas nieokreślony. Stanowili oni 26,4% 
zatrudnionych. Można zaobserwować tendencję 
wzrostową – w poprzednim roku stanowili oni 19,5% 
ogólnie zatrudnionych. 
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Nowozatrudnione osoby w podziale na płeć

Kobiety 87,6%

Mężczyźni 12,4%

Nowozatrudnione osoby w podziale na płeć i wiek

Wiek Kobiety Mężczyźni Razem

<30 65 8 73

30-50 26 5 31

>50 1 0 1

Suma 92 13 105

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców w podziale na płeć

Płeć Liczba nowo zatrudnionych
(a)

Łączna liczba pracowników
w podziale na płeć

(b)

Udział nowo zatrudnionych
w łącznej liczbie 

w podziale na płeć (w proc.)
(a/b)

Kobiety 92 251 36,6%

Mężczyźni 13 30 43,3%

Wszyscy 105 281 37,4%

Gdyby mieli Państwo pytania, sugestie związane z niniejszym raportem, zapraszamy do kontaktu 
z Joanną Jochymek, kierownikiem działu utrzymania jakości i kontroli wewnętrznej InterKadra Sp. z o.o. 

Adres email: j.jochymek@interkadra.pl
©Joanna Jochymek

Numer wskaźnika Wskaźniki profilowe Strona w raporcie/komentarz

STRATEGIA I ANALIAZA

G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju
dla organizacji i zaadresowania kwestii zrównoważonego rozwoju w strategii  4,5

PROFIL ORGANIZACYJNY

G4-3 Nazwa organizacji 4

G4-4 Obszary działalności 7,9,11

G4-6 Lokalizacja siedziby głównej 20

G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja  Jeden (Polska) 

G4-7  Forma własności i struktura prawna organizacji  6 

G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów,
charakterystyki klientów konsumentów i beneficjentów 

Polska, Niemcy (opieka osób 
starszych) Francja (przemysł), 
Czechy (produkcja)

G4-9 Skala działalności organizacji 10

G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć 26,27,28

G4-11 Liczba pracowników objęta układem zbiorowym (odsetek w ogólnie liczbie pracowników)  Organizacja nie ma umów 
zbiorowych

G4-12 Opis łańcucha dostaw  Wskaźnik nie ma zastosowania

G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczącym rozmiaru, struktury lub formy własności Raport według standardów GRI

G4-14 Zarządzanie ryzykiem w organizacji  6, 8

G4-15 Ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy zewnętrzne przyjęte 
lub popierane przez organizacje 8,9,11

G4-16 Lista branżowych stowarzyszeń państwowych lub międzynarodowych 8

IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC

G4-17 Jednostki gospodarcze ujmowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym  22

G4-18 Proces tworzenia treści raportu oraz wyznaczenia granic istotności aspektu 23

IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC

G4-19 Lista istotnych kwestii zidentyfikowanych w procesie tworzenia treści raportu 23

G4-20 Określenie dla każdego aspektu jego zakresu dla organizacji 5

G4-21 Dla każdego materialnego aspektu, określenie zakresu aspektu na zewnątrz organizacji 6,8,9,12-15

G4-22 
Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach 
z podaniem powodów wprowadzania oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zamiana roku/okresu 
bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)

6,8,9,12-17,19-24

G4-23 Znaczne zmiany stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu i zasięgu Brak

PROFIL RAPORTU

G4-28 Okres raportowania 16

G4-29 Data publikacji ostatniego raportu 31.07.2017

G4-30 Cykl raportowania - roczny roczny,6

G4-31 Osoba kontaktowa Joanna Jochymek;
j.jochymek@interkadra.pl

G4-32 Indeks treści GRI 29

G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu brak

Tabela z indeksem GRI



Kontakt
— 
Centrala
InterKadra Sp. z o.o. 
ul. Wielicka 50 
30-552 Kraków
tel. 12 290 22 44 

Social media
—

InterKadra
Praca w opiece
Praca we Francji

           InterKadra

           InterKadra

https://www.facebook.com/InterKadra/
https://www.facebook.com/InterkadraOpiekunki/
https://www.facebook.com/PracaInterkadraFrancja/
https://twitter.com/interkadra1?lang=pl
https://www.linkedin.com/company/interkadra-sp--z-o-o-/

