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W ciągu ostatnich 10 lat InterKadra stała się jedną z 10 najwięk-

szych agencji zatrudnienia, a co za tym idzie - firmą dynamicznie 

rozwijającą się i finansowo stabilną. Jest to niezwykle istotne dla 

naszych interesariuszy, ponieważ daje poczucie bezpieczeństwa 

i gwarancję profesjonalnego podejścia do klienta.

Zainwestowaliśmy przez ten czas setki tysięcy złotych w rozwój 

personalny naszych współpracowników, którzy o każdej porze 

są gotowi świadczyć uslugi InterKadry na najwyższym poziome 

i z zaangażowaniem równym temu z pierwszego dnia, ponad-

to zbudowaliśmy innowacyjne przedsiębiorstwo liczące się na 

rynku APT.  Dzięki dotychczasowemu zaangażowaniu całego 

zespołu InterKadra stała się liderem branży opiekuńczej, m.in. 

dzięki stosowaniu etycznych form zatrudnienia.  

Zbudowaliśmy w całym kraju 20 biur obsługi klienta, tak aby 

każda osoba zainteresowana naszymi usługami trafiła do nas  

w szybki i łatwy sposób. W każdym regionie kraju, w którym dzia-

łamy jesteśmy częścią lokalnej społeczności, ale co najważniej-

sze - zbudowaliśmy ogromne zasoby zaufania lokalnego, na któ-

re ciężko pracujemy każdego dnia i nie zamierzamy w tej pracy 

ustawać.

InterKadra to jedna z 10 największych agencji zatrudnienia w Pol-

sce. W swych szeregach skupiamy blisko 300 pracowników eta-

towych oraz zleceniobiorców. Ponadto każdego dnia oferujemy  

pracę setkom tysięcy bezrobotnych, studentom i każdej osobie 

chcącej uzyskać dodatkowe dochody.

Jakość świadczonych usług doskonalimy dzięki wielu inwesty-

cjom, zaangażowaniu naszych doradców, pracujących na co 

dzień w 20 centrach rekrutacyjnych, oraz wdrożonemu systemo-

wi zarządzania jakością. Z usług InterKadry korzystają w Polsce 

i na świecie podmioty z wielu branż, m.in.: motoryzacyjnej, che-

micznej, spożywczej, handlowej, budowlanej, AGD i opiekuńczej.

Nasz cel to spełnienie oczekiwań klientów poprzez dostarczenie 

personelu o wymaganych kwalifikacjach na czas i w odpowied-

niej liczbie. Nasze cele są długofalowe, nastawione na rozwój  

i kształcenie kadry oraz rozwój finansowy spółki, m.in. poprzez 

dywersyfikacje portfela klientów, a także bycie liderem w branży 

APT. 

Z naszych usług korzystają zarówno duże międzynarodowe kon-

cerny, jak i mniejsze przedsiębiorstwa z sektora MŚP.  Realizuje-

my także zlecenia dla klientów zagranicznych, w tym we Francji, 

w Niemczech, Irlandii, Anglii i w Czechach.

centrów rekrutacyjnych

W czołówce branży  › Nieustanny rozwój  ›

lat

10 20

O nas
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Profesjonalizm - stosujemy sprawdzone proce-

dury postępowania. Nigdy nie podejmujemy się 

zleceń, których nie jesteśmy w stanie zrealizować.

Intergracja - nasz zespół konsultantów zawsze 

stara się zintegrować z organizacją klienta tak, by 

czuł się on w pełni współodpowiedzialny za suk-

ces projektu.

Czas - mamy świadomość, że czas jest kluczem 

do sukcesu w każdym przedsięwzięciu, dlatego 

potrafimy rozważnie nim zarządzać, tak aby jak 

najszybciej zrealizować założone cele.

Zrównoważony rozwój - odpowiedzialnie ko-

rzystamy ze środowiska i aktywnie wpływamy 

na rozwój lokalnej społeczności, anagażując się  

w tworzenie nowych miejsc pracy, z zachowaniem 

najwyższych standardów etycznych.

Jakość - nasze ambicje są spisane i zarazem spój-

nie wpisane w dokumenty i systemy zarządzania. 

Należy do nich Kodeks Postępowania Członków 

Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia (SAZ), tzw. 

strategia odpowiedzialnego biznesu. 

Ambicje te obowiązują w każdym CR Spółki  

i w przypadku każdego biznesu firmy.

Profesjonalizm

Integracja

Czas

Zrównoważony rozwój

Jakość

filarów
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Jesteśmy ważnym ogniwem gospodarki, każdego dnia rekru-

tujemy do pracy blisko 1000 kandydatów. Zapewniamy zatrud-

nienie kilku tysiąciom ludzi, których praca gwarantuje stabilność  

i rozwój współpracującym z nami firmom.

Należymy do Sekcji Agencji Opieki. Poprzez aktywne uczest-

nictwo w SAO promujemy legalne zatrudnienie w branży opieki, 

dzielimy się doświadczeniem i bierzemy czynny udział w kre-

owaniu branży usług opiekuńczych.

Kapitał firmy jest w 100% polski, co daje nam przewagę i konku-

rencyjność w stosunku do wielu firm. 

Przychody za 2016 rok w Grupie InterKadra wyniosły 180 mln PLN 

i jest to wzrost o 20% względem do roku poprzedniego.

Dnia 14 lutego 2014 r. spółka InterKadra została przyjęta do gro-

na Sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce. Karta ta jest pi-

semnym zobowiązaniem, podpisanym przez organizację, która 

nakłada na siebie obowiązek wprowadzenia zakazu dyskrymi-

nacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia 

i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość do zaangażowa-

nia wszystkich osób zatrudnionych, jak również partnerów bizne-

sowych i społecznych w te działania.

InterKadra jest jedną z 10 największych firm APT w Polsce.  

Figurujemy na 11. miejscu prestiżowego rankingu „Book of Lists” 

magazynu „Warsaw Business Journal” w kategorii Agencje Pracy 

Tymczasowej.

Wpływ InterKadry na 
strefę ekonomiczną  ›

Nasz wkład
w rozwijającą się
gospodarkę

mln PLN przychodu w 2016 r.

180
oddelegowanych
do pracy opiekunek

wydanych na wynagrodzenia
i pozostałe świadczenia

pracowników zewnętrznych

2297 19 047 29 mln
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Zarządzamy 274-osobowym zespołem specjalistów w dziedzinie 

rekrutacji i zarządzania oraz menadżerów.

Jesteśmy pierwszą polską agencją pracy, która uzyskała certy-

fikat ISO 9001:2008 od Lloyd’s Register. Jest on zgodny z SZJ  

i obejmuje rekrutację oraz udostępnianie pracowników.

Współpracujemy zarówno z dużymi międzynarodowymi koncer-

nami, jak i mniejszymi przedsiębiorstwami z sektora MŚP, a po-

nadto realizujemy zlecenia dla klientów zagranicznych.

Współpracując z lokalnymi przedsiębiorcami, współtworzymy 

nowe miejsca pracy, a co za tym idzie - przyczyniamy się do roz-

woju polskiej gospodarki.

InterKadra 
przedsiębiorstwo  ›

InterKadra klient  ›

osoby w zespole InterKadry

274
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InterKadra pracodawca  ›

pracowników zatrudnionych
na umowę o pracę w 2016 r.

pracowników zatrudnionych
na umowę o pracę w 2016 r.

osób zatrudnionych
na umowę o pracę w 2016 r.

osób współpracujących na podstawie 
umowy-zlecenia w 2016 r.

231 + 45
Płeć Wiek

52,4%

<30
121 osób

46,3%
30-50

107 osób

1,3%
>50

3 osoby

23
10%

Mężczyźni

208
90%

Kobiety

Wiek Kobiety Mężczyźni Razem

<30 32 2 34

30-50 5 2 7

>50 1 1 2

Wszyscy 38 5 43

Osoby współpracujące na podstawie 
umowy-zlecenia w podziale
na płeć i wiek w 2016 r.

Liczba wszystkich osób zatrudnionych
(274) w podziale na województwa
w 2016 r.

Wiek Kobiety Mężczyźni Razem

<30 79 5 84

30-50 27 4 31

>50 1 1 2

Wszyscy 107 10 117

Nowo zatrudnieni w 2016 r. pracownicy 
oraz osoby na umowie-zleceniu

7

2 7

7

4

31

5

4

90

7

4 35

35

20

Zachodniopomorskie 7

Pomorskie 20

Warmińsko-mazurskie 4

Lubuskie 2

Wielkopolskie 7

Kujawsko-pomorskie 7

Mazowieckie 31

Podlaskie 5

Lubelskie 4

Świętokrzyskie 0

Łódzkie 23

Dolnośląskie 35

Opolskie 4

Śląskie 35

Małopolskie 90

Podkarpackie 0
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Dzięki naszemu programowi edukacyjnemu dla młodych „Świa-

domi na rynku pracy” dajemy szansę na znalezienie zatrudnienia 

młodemu pokoleniu, pracodawcy zaś  pozyskują wyszkolonych  

i gotowych do pracy pracowników. 

Tym samym zapewniamy polskim firmom świadome ręce do 

pracy, które dzięki naszemu programowi odpowiedzialnie po-

dejmują decyzje, gdzie i dlaczego chcą pracować oraz jak osią-

gnąć sukces w wymarzonej pracy. W 2016 r. przeprowadziliśmy 

w całym kraju szkolenia wśród studentów uczelni wyższych, któ-

re spotkały się z ich ogromnym zainteresowaniem. Co ważne, 

jako pierwsi wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi 

odnośnie do kwestii sposobów poszukiwania pracy oraz tego, 

jak powinno wyglądać profesjonalne CV, dzięki któremu można 

otworzyć drzwi do rozmowy rekrutacyjnej w wymarzonej firmie.

Ponadto InterKadra, jako odpowiedzialny pracodawca, otworzy-

ła się na kształcenie młodego pokolenia wchodzącego na rynek 

pracy poprzez Projekt „Staż – moja pierwsza praca”. 

Projekt ten daje szansę młodym osobom, które dopiero zaczy-

nają przygodę z rynkiem pracy, na zapoznanie się ze schematem 

zatrudnienia, wymaganiami, jakie stawiają pracodawcy wobec 

kandydatów, czy też na praktyczne zastosowanie wiedzy zdoby-

tej w szkole lub na uczelni.

Każdy, kto zdecyduje się zgłosić do naszej agencji, by wziąć 

udział w projekcie „Staż - moja pierwsza praca”, zdobędzie prak-

tyczną wiedzę i umiejętności właściwe dla działu, w którym bę-

dzie pracował, ale także ogólną wiedzę z szerokiego spektrum 

działalności firmy. 

Projekt „Staż – moja pierwsza praca” opiera się na cyklicznym 

przyjmowaniu przez InterKadrę studentów i/lub absolwentów 

uczelni na staż zawodowy, po którym stażysta otrzymuje certyfi-

kat ukończenia praktyk.osób przyjętych na staże i praktyki

Świadomi na rynku
pracy  ›

Staż – moja pierwsza 
praca  ›

35

Nasza społeczno-gospodarcza
działalność na rzecz rozwoju 
rynku pracy
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W 2016 r. InterKadra, dzięki otrzymanemu wsparciu z Funduszy 

Europejskich Programu Regionalnego  UE, wdrożyła projekt „Po-

staw na przyszłość – postaw na siebie”, mający na celu optymali-

zację procesu przekwalifikowania i poszukiwania nowych miejsc 

pracy dla 200 osób z woj. małopolskiego, które są przewidziane 

do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem lub utraciły zatrudnienie 

z przyczyn dotyczących zakładu pracy, lub chcą odejść z rolnic-

twa.

W ramach projektu realizowanego w okresie od kwietnia 2016 r. 

do lutego 2018 r. oferujemy uczestnikom wsparcie m.in. w na-

stępujących obszarach: doradztwo zawodowe, psychologiczne, 

coaching, szkolenia/kursy zawodowe, szkolenia przygotowujące 

do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i dotacji na 

jej założenie oraz pomoc szkoleniowo-doradczą dla przedsię-

biorstw, staże czy pośrednictwo pracy. 

Projekt trwa cały czas, dlatego każdy, kto spełnia wymagania  

i jest zainteresowany  otrzymaniem dotacji na działalność gospo-

darczą lub grozi mu utrata pracy, może zgłosić się do InterKadry 

w celu otrzymania niezbędnej wiedzy do zmiany swojego statu-

su zatrudnienia. 

Wiosną postawiliśmy na rozwój naszych centrów rekrutacyjnych 

w Polsce wschodniej i zachodniej i dzięki zaangażowaniu kadry 

menadżerskiej z podległych regionów z ogromną przyjemnością 

otworzyliśmy 2 nowe centra rekrutacyjne, w Lublinie i Zielonej 

Górze. Poszerzanie naszej obecności w Polsce poprzez otwar-

cie nowych CR podkreśla zaangażowanie InterKadry w rozwój 

lokalnych społeczności, jak również stanowi sygnał o rosnącym 

zapotrzebowaniu ze strony naszych klientów na usługi branży 

rekrutacyjnej.

Nowe CR to także dodatkowe możliwości rozwoju kariery dla na-

szych specjalistów, jak i dla lokalnych specjalistów obecnych na 

tamtejszym rynku pracy. 

nowe centra
rekrutacyjne

Postaw na przyszłość – 
postaw na siebie   ›

Rozwój firmy  ›

udzielonych dotacji na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej

w 2016 r.

66 2
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edukacyjne działania
biznesu 

4

InterKadra
społecznie otwarta

W ubiegłym roku po raz pierwszy w Polsce Forum Odpowie-

dzialnego Biznesu zaprosiło firmy społecznie odpowiedzialne 

do zgłaszania „edukacyjnych działań biznesu” do listy najbar-

dziej znaczących inicjatyw.

Nasze projekty, tj. „HR okiem eksperta”, „Świadomi na rynku 

pracy”, „Miniserial edukacyjny nt. bezpiecznej i legalnej pracy za 

granicą” oraz „Akademia języka niemieckiego”, także znalazły 

się w tym zestawieniu, z czego jesteśmy bardzo dumni, a co naj-

ważniejsze, nie ustajemy w aktywności i budowaniu nowych pro-

jektów.  Jednym z nich była zbiórka krwi z okazji 10-lecia firmy. 

Było to możliwe dzięki zaangażowaniu całego zespołu, w tym 

także panów prezesów, którzy nie tylko zachęcali pracowników, 

aby oddawali krew, ale sami czynnie przyłączyli się do akcji. 

Dzięki inspiracji i promocji honorowego krwiodawstwa zebrali-

śmy 8,2 l krwi, a kilkunastu pracowników otrzymało sygnał, że 

powinni bardziej zadbać o swoje zdrowie.  

Wspólne zaangażowanie pracowników InterKadry w działania 

charytatywne to nie tylko integracja zespołu, ale przede wszyst-

kim duma z otwartości ludzi na potrzeby mniejszych i potrzebu-

jących.

Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu  ›
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Miniony rok to dla nas także czas pasji, a przede wszystkim 

wspierania pasji tych, którzy uparcie dążą do celu, jaki stawia 

życie. Tym razem pomogliśmy w realizacji marzeń Łukasza Wań-

czyka, którego zamierzeniem był wyjazd na Obstacle Course 

Racing World Championships 2016 Canada. Łukasz zakwalifiko-

wał się na Mistrzostwa Świata OCR Blue Mountain Canada 2016, 

aby jednak tam dotrzeć, potrzebował dodatkowego wsparcia fi-

nansowego. InterKadra pomogła mu w tym projekcie, dzięki cze-

mu mógł wystartować w biegu i - co najważniejsze znaleźć się  

w gronie zwycięzców Mistrzostw Świata OCR Canada. Jeste-

śmy dumni i cieszymy się niezmiernie, że pomogliśmy Łukaszowi  

w realizacji jego sportowych marzeń i pasji, a jednocześnie mieli-

śmy możliwość promowania pięknej idei „Polak potrafi”.

W ubiegłym roku po raz pierwszy wystartowaliśmy w charyta-

tywnym biegu Kraków Business Run, do którego zgłosiliśmy aż 

2 drużyny z firmy i obie ukończyły bieg z bardzo dobrym wyni-

kiem. Miejsca 582. i 519. to świetny debiut, zważywszy na fakt, że 

w biegu uczestniczyło blisko 1000 drużyn. Zebrane dzięki biego-

wi Kraków Business Run 2016 środki w kwocie ponad 350 tys. zł 

zostały przekazane na rzecz podopiecznych Fundacji Jaśka Meli 

Poza Horyzonty oraz podopiecznych Stowarzyszenia Unicorn. 

Za rok kolejne biegi przed nami – trzymajcie kciuki za podium 

na mecie.

W ubiegłym roku – jak co roku – postanowiliśmy wesprzeć Szla-

chetną Paczkę, a dokładnie rodziny objęte tym programem. Cie-

szymy się ogromnie, że możemy uczestniczyć w tym wyjątkowym 

projekcie wraz z całym zespołem InterKadry. Dzięki wspólnemu 

zaangażowaniu i mobilizacji uszczęśliwiliśmy członków dwóch 

wspaniałych rodzin, które obdarowaliśmy przygotowanymi pacz-

kami i prezentami.

Polak Potrafi  › Kraków Business Run  ›

Szlachetna Paczka  ›
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Kwestie ochrony środowiska i inwestycji prośrodowiskowych są 

jednymi z najważniejszych czynników oddziałujących na przy-

szłość naszej firmy, dlatego jako odpowiedzialna społecznie fir-

ma wdrożyliśmy elektroniczną listę obecności. 1 czerwca 2016 r. 

odeszliśmy od codziennie podpisywanej ręcznie listy obecności 

i przekazywania jej do działu kadr na koniec miesiąca. Ewidencja 

jest prowadzona elektronicznie i w taki sam sposób przekazywa-

na do naszego działu kadr i płac. 

Podobny schemat postępowania wdrożyliśmy we wnioskach 

urlopowych. Wszystko po to, aby ograniczyć zużycie papieru - 

ELO to oszczędność czasu, papieru i środowiska.

Dodatkowo w ramach działań prośrodowiskowych uruchomili-

śmy specjalną platformę e-learningową InterKadry, dzięki której 

udostępniamy przygotowane przez nas materiały szkoleniowe 

dotyczące zagadnień z najbardziej interesującej nas tematyki  

z zakresu pracy całego zespołu, w tym między innymi zagadnień 

z prawa pracy, narzędzi InterKadry, zasad pracy w naszej firmie 

czy obsługi pracowników oddelegowanych do pracy za granicą. 

Platformę sukcesywnie rozbudowujemy o nowe moduły/szkole-

nia i prezentacje dotyczące działalności firmy, tak aby spełniła 

główne założenie, czyli umożliwiała samodzielne wybranie pre-

ferowanego tematu/zagadnienia i czasu oraz tempa jego przy-

swojenia.

Wiele projektów zagościło u nas na stałe i dzięki wspólnej pracy 

i zaangażowaniu nie tylko umiemy mówić o ekologii i środowi-

sku, społeczeństwie czy np. wolontariacie, ale potrafimy chro-

nić środowisko naturalne, m.in. przez wyposażenie biur w sprzęt 

energooszczędny i emitujący mniejsze negatywne oddziaływa-

nie na środowisko.arkusze papieru mniej dzięki
elektronicznym listom obecności

Elektroniczna lista
obecności  ›

Platforma
e-learningowa  ›

204

InterKadra 
dla środowiska
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Biorąc pod uwagę fakt, że jako firma społecznie odpowiedzialna 

bardzo cenimy sobie wzmacnianie dobrego samopoczucia na-

szych pracowników, decyzją Zarządu InterKadry oraz w wyniku 

przeprowadzonych badań dotyczących satysfakcji z pracy wśród 

naszych pracowników, wdrożyliśmy „Program MultiSport”, który 

pozwala na korzystanie z elastycznego i atrakcyjnego menu 

świadczeń z zakresu sportu i rekreacji, w tym m.in. z basenów, 

aqua parków, siłowni, zajęć fitness, zajęć tanecznych, sztuk wal-

ki, grot solnych i wielu innych. Program sportowo-rekreacyjny, 

jakim jest MultiSport to wyjątkowe narzędzie motywacyjne, dzię-

ki któremu oferujemy naszym pracownikom możliwość nielimi-

towanego korzystania z obiektów sportowych niezależnie od 

tego, w jakim regionie kraju mieszkają i pracują. Karty MulitSport 

są finansowane w 70% przez Zarząd InterKadry. Traktujemy ten 

koszt jako inwestycję w zdrowie naszych pracowników, sposób 

na wzmocnienie relacji z firmą i poprawę wydajności pracy.

Rok jubileuszowy był dla nas czasem szczególnej aktywności 

i otwartości na naszych pracowników i ich rodziny. I tak dzięki 

zaangażowaniu i zdolnościom plastycznym dzieci naszych pra-

cowników czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia stał 

się dla nich pokazem kreatywności i pomysłowości w przekazy-

waniu tego, jak sami postrzegają Święta. 

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia ogłosiliśmy konkurs na 

najpiękniejszą pracę pt. „Święta  Bożego Narodzenia widziane 

oczami dzieci”. Dwie najciekawsze zostały wykorzystane jako 

kartka firmowa InterKadry wysyłana klientom z życzeniami świą-

tecznymi. 

Każde dziecko, które zgłosiło swoją pracę do konkursu, zostało 

nagrodzone drobnym upominkiem od firmy,  a my zyskaliśmy nie-

powtarzalne kartki świąteczne.

Niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu firmy było umocnienie 

pozytywnych relacji interpersonalnych przez powołanie pełno-

mocnika ds. etyki i wydanie w związku z tym bardzo istotnych 

dokumentów, tj. Kodeksu etycznego, Misji InterKadry, Polityki an-

tydyskryminacyjnej, Polityki antymobbingowej w InterKadrze czy 

prezentacji dot. praw człowieka. Wszystkie te dokumenty  wska-

zują na ile jesteśmy firmą przyjazną pracownikom i otwartą na 

różnorodność pod każdym względem.

osób korzystających z karty Multisport

MultiSport  ›Pełnomocnik ds. etyki  ›

Rodzinne Święta  ›

65

InterKadra 
dla pracowników
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Podsumowując nasze działania, chcielibyśmy także wspomnieć 

i podziękować za 10 lat istnienia na rynku pracy. W 2016 r. świę-

towaliśmy 10 lat firmy InterKadra. Mamy nadzieję, że zdobyte  

w tym czasie doświadczenie pozwoli nam na dalsze umacnia-

nie się zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym jako li-

dera branży rekrutacyjnej, a naszym pracownikom dziękujemy 

za zaufanie, wysiłek, energię i entuzjazm wkładany w codzien-

ną pracę, licząc, że kolejne lata przyniosą nie mniejsze sukcesy  

i rozwój.

To dzięki Wam rośniemy w siłę. 

Zarządowi i wszystkim, którzy przygotowali fantastyczny wieczór 

z okazji 10 lat istnienia firmy InterKadra, dziękujemy, licząc, że 

takie uroczystości w firmie będą się często powtarzać. W tym 

szczególnym dniu Zarząd Spółki uhonorował wszystkich pra-

cowników wewnętrznych uroczystą galą z okazji 10-lecia InterKa-

dry. W trakcie uroczystości zostali wyróżnieni pracownicy, m.in. 

ci,  którzy wykazali się bogatą wiedzą na temat działalności Spół-

ki, zaś najbardziej zasłużonym stażem pracownikom wręczono 

wyróżnienia i gratulacje, życząc im dalszych sukcesów zawodo-

wych i osobistych, jak również by czas spędzony przy wspólnych 

projektach okazał się nie tyle pracą, co dobrą zabawą.

Podsumowanie  ›

lat nieustannego rozwoju

10
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