
II EDYCJA KONKURSU PEOPLE INNOVATION

Zgłoś projekt wprowadzający zmiany w obszarze kapitału ludzkiego w Polsce!

Jak to zrobić?

wejdź na stronę: https://www.peopleinnovation.pl/konkurs-ii-edycja i wypełnij
formularz zgłoszeniowy

Projekt można zgłaszać w terminie od 16-go maja do 4-go jedynie poprzez

formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.peopleinnovation.pl

Po tym terminie skontaktujemy się z Tobą z informacją zwrotną odnośnie dalszych

etapów

Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

1. Wejdź na stronę https://www.peopleinnovation.pl/kokurs-ii-edycja

2. Przejdź na dół strony i znajdź formularz zgłoszeniowy składający się z trzech
kroków

3. Wypełnij sekcję pierwszą wpisując informację na temat projektu

a. Nazwa projektu (do 200 znaków ze spacjami) - wpisz nazwę Twojego
projektu najlepiej odnoszącą się do jego głównych założeń
b. Cele i założenia projektu (do 1 000 znaków ze spacjami) - opisz
najważniejsze cele i założenia projektu, pamiętaj aby zwrócić uwagę na
wpływ projektu na pracowników
c. Przebieg i opis projektu (do 3 000 znaków ze spacjami) - przedstaw etapy
realizacji projektu oraz ich charakterystykę
d. Mierzalność projektu (w jaki sposób mierzono rezultaty projektu) (do 3
000 znaków ze spacjami) - napisz z użyciem jakich wskaźników / mierników,
narzędzi mierzone były rezultaty projektu
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e. Realny wpływ na organizację wyrażony konkretnymi działaniami (do 3
000 znaków ze spacjami); - opisz jak projekt wpłynął na organizację
globalnie, czy zostały osiągnięte założone rezultaty oraz czy wpływ na
pracowników był zgodny z założeniami
f. Skład zespołu, który pracował nad wdrożeniem działań (do 500 znaków ze
spacjami) - wymień osoby, które pracowały przy projekcie (wystarczą tylko
nazwy stanowisk)
g. Wsparcie zewnętrznych ekspertów, firm, organizacji i ich rola w realizacji
projektu (do 500 znaków ze spacjami) - jeżeli przy projekcie było
wykorzystywane wsparcie zewnętrznych ekspertów lub firm to wymień
ich/je wraz z rolą w projekcie.

4. Przejdź do kolejnej sekcji klikając przycisk “Dalej”

5. Uzupełnij informacje o firmie

h. Informacje o firmie: nazwa, adres, NIP, adres strony WWW, Telefon - podaj

dane firmy, którą reprezentujesz i w której realizowany był projekt

6. Przejdź do kolejnej sekcji klikając przycisk “Dalej”

7. Uzupełnij informacje o osobie zgłaszającej projekt: imię, nazwisko,

stanowisko, e-mail

8. Jeśli osoba zgłaszająca projekt nie będzie go prezentować w przypadku

zakwalifikowania się do kolejnych etapów, to podaj dane osoby

prezentującej klikając przycisk “Dodaj”

9. Zaznacz obie zgody marketingowe, aby móc wysłać zgłoszenie konkursowe

10. Jeśli wypełniłeś zgłoszenie poprawnie oraz zaznaczyłeś zgody, wyślij je

klikając przycisk “Wyślij zgłoszenie”

Kto może zgłosić projekt?

Projekt może zgłosić każdy, kto w okresie od stycznia 2020 do czerwca 2022 roku

wprowadził zmiany w obszarze kapitału ludzkiego w organizacji. Podkreślamy, że

nie tylko HR-owcy wprowadzają zmiany wpływające na dobrostan pracowników



Nie ważne, czy pracujesz w dużej korporacji, organizacji pozarządowej, czy

instytucji państwowej - możesz wypełnić zgłoszenie i walczyć o nagrody o łącznej

puli 350 tys. złotych

Nie ma znaczenia również Twoje stanowisko, to inicjatywa liczy się najbardziej

W ubiegłym roku do TOP 10 dostały się projekty z takich organizacji jak:

▪ Credit Agricole Bank Polska S.A.

▪ Raben Group

▪ Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

▪ Ministerstwo Klimatu i Środowiska

▪ Orange Polska

▪ Future Processing - zwyciężczyni - Monika Woźnica

Jaki projekt można zgłosić?

Oto kilka przykładów:

● wprowadzenie ciekawego benefitu dla pracowników - w pierwszej edycji
konkursu People Innovation wygrał projekt którego celem było wdrożenie
nietypowych benefitów dla pracowników takich jak firmowa wypożyczalnia
sprzętów wszelakich, zespół "złota rączka" służący pomocą w zakresie
usuwania usterek w mieszkaniach pracowników oraz możliwość pracy
zdalnej znad morza lub z gór we wcześniej wynajętych przez firmę
mieszkaniach

● dokonanie istotnych zmian w ścieżce rozwoju pracowników - o rozwój
pracowników należy cały czas dbać i warto pamiętać, że raz wyznaczone
ścieżki kariery nie zawsze muszą obowiązywać w firmie cały czas, warto
modyfikować je zgodnie z potrzebami pracowników

● nowy, korzystniejszy system premiowania pracowników biurowych lub
produkcyjnych - system wynagrodzenia to dla pracowników bardzo ważny
element środowiska pracy, im jest on dla nich bardziej atrakcyjny i
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przejrzysty tym chętniej wiążą się z organizacją. Warto pamiętać o
cyklicznej weryfikacji zasad wynagradzania

● ciekawy sposób usprawnienia komunikacji w firmie - komunikacja to
obszar, który wymaga ciągłego rozwoju, jeśli komunikacja w firmie nie
funkcjonuje sprawnie lub w ogóle, to należy podjąć działania w celu jej jak
najszybszego usprawnienia

● uwalnianie kapitału pracowników poprzez angażowanie ich w rozwój innych
osób z firmy - włączanie członków zespołu w prowadzenie szkoleń,
warsztatów, działań wolontaryjnych oraz innych to doskonały sposób na
rozwój organizacji oraz zatrudnionej kadry

● usprawnienie obiegu dokumentacji kadrowo-płacowej - procesy
kadrowo-płacowe niejednokrotnie są utrapieniem dla pracowników ze
względu na złożoność, dlatego każda ich optymalizacja z pewnością
wpłynie pozytywnie na zespół

Powyższe przykłady to niewielki odsetek projektów wdrażanych w organizacjach,
dlatego zaznaczamy, że każdy projekt, który wpływa pozytywnie na dobrostan
pracowników spełnia kryteria, aby wziąć udział w konkursie People Innovation


