
MAGDALENA ZIÓŁKOWSKA: Jak zapatruje się Pan na kwestie 
jakości w ofercie agencji, biorąc pod uwagę, jak istotnym czyn-
nikiem w tej branży jest stawka za roboczogodzinę pracownika? 
TOMAS BOGDEVIC: Agencja zatrudnienia to nie praca „na kolanie”. 
Wysoka jakość usług to teraz priorytet. Przedstawię to na przykładzie 
naszej firmy, która rozrastając się, postawiła na opracowanie standardów 
obsługi i doskonalenie procesów wewnętrznych, aby nie utracić kontroli 
nad szybko rozwijającą się strukturą. Wypracowane w tym czasie dobre 
praktyki pomogły nam dostrzec, jak ważne może być ich powielenie na 
zewnątrz organizacji, we współpracy z siecią spółek partnerskich obję-
tych franczyzą. Tak powstał dział kontroli jakości i etyki pracy. Ponadto 
przygotowując się do zmian legislacyjnych, które weszły z początkiem 
bieżącego roku, mieliśmy na celu zapewnienie maksimum bezpieczeń-
stwa klientów, stąd decyzja o utworzeniu działu prawnego. Zależało 
nam też na podniesieniu efektywności, a dokładnie na zmniejszeniu 
różnicy między zrekrutowanymi osobami, a ostatecznie podejmującymi 
pracę. Z tego powodu powstał dział koordynacji przyjazdów.
M.Z.: No dobrze, zaraz o tym porozmawiamy. Ale co ze staw-
kami? Jak wygląda obecna sytuacja odnośnie cen za usługi na 
rynku pracy?

T.B.: Dokładnie. Pomyśleliśmy tak „ok, obecnie wszyscy Polacy w wie-
ku produkcyjnym już pracują i te zasoby są w zasadzie wyczerpane, 
a cudzoziemcy świadomie i masowo egzekwują wyższe wynagrodze-
nie”. Następnie zadaliśmy sobie pytanie: „czy nasz klient jest gotowy 
na wyższe ceny? Co możemy mu zaoferować, a nawet co powinni-
śmy zagwarantować, aby go przekonać? Na co mamy wpływ, jeśli nie 
możemy mu zaoferować stawek takich, jak przed rokiem”. Odpowiedź 
jest prosta. Mamy wpływ na jakość naszych usług, na wypracowanie 
takiej oferty, która po prostu będzie najlepsza dla klienta na każdym 
etapie realizacji umowy, a nie tylko przy jej podpisywaniu. Niezbędne 
przy tym było nowatorskie podejście do tematu.
M.Z.: Nowatorskie, czyli jakie? Jak to się ma do charakteru 
pracy agencji, gdzie najważniejsza jest praca z drugim czło-
wiekiem?
T.B.: Tak, to człowiek jest naszym kapitałem. I ten temat wciąż jest 
kwintesencją naszego core activity. Zarówno pracownik z zagranicy 
jest dla nas ważny, jak i osoby reprezentujące klientów. Komunikacja 
interpersonalna i jej terminowość, przekazywanie rzetelnych infor-
macji, przejrzystość działań, edukacja, budowanie zaufania, to zagad-
nienia regularnie nadzorowane przez naszych specjalistów. Poza tym 
stale udoskonalamy naszą ofertę. Zaczęliśmy od opracowania nowej 
metody rekrutacji. Na jej skuteczność składa się nie tylko doświadcze-
nie i sprawność, ale też indywidualne podejście do oczekiwań klienta 
oraz wykorzystanie nowych technologii. Widzimy potrzebę nowator-
skich rozwiązań w kwestii zatrudnienia i współpracy z klientem w tym 
zakresie. Ogromnie ważna była dla nas również decyzja o objęciu sieci 
spółek partnerskich systemem franczyzowym, który zaimplemento-
wał jednolite standardy dotyczące jakości. Odnosi się to też do opieki 
nad pracownikami. Niezwykle istotna jest empatia koordynatorów, 
ich umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, ale też zaplecze IT 
oraz wsparcie backoffice’u. Na każdym etapie służą nam z jednej stro-
ny przydatne manuale, regulujące pracę, z drugiej praktyka ciągłego 
wyłamywania się schematom. 

M.Z.: Wyłamywanie się schematom? Co się za tym kryje? 
Bardzo proszę rozwinąć ten temat. 
T.B.: Po pierwsze nieustannie staramy się angażować nowoczesne 
narzędzia pracy. Są to między innymi: sprawnie działający program 
CRM wykorzystywany przez wszystkich pracowników, systemy rozli-
czeń, zaangażowane call center, ale też dynamicznie rozwijane konto 
You Tube, będące kopalnią wiedzy dla pracowników i klientów o na-
szej firmie, branży, ofertach. Po drugie stawiamy na pracę projektową 
i komunikację poziomą w organizacji, kreatywność i wyobraźnię oraz 
szkolenia. Po trzecie angażujemy się we współpracę ze stowarzysze-
niami, fundacjami, ośrodkami naukowymi, ale też sami prowadzimy 
badania rynku na potrzeby własne oraz klientów.
M.Z.: W takim razie co będzie jutro? Jak widzi Pan przyszłość 
zarówno Państwa firmy, jak i całej branży?
T.B.: Wierzymy w nasz sukces. Jak już mówiłem, mam świadomość, 
że przetrwają najlepsi, dlatego też nasze plany na przyszłość rysuje-
my pewnie i z rozmachem. Mamy nowe pomysły na rozwój. Niemniej 
jednak to profesjonalizm i pozytywna energia całego zespołu budu-
ją naszą biznesową rzeczywistość, tu i teraz. Co będzie dalej? Każda 
agencja musi odpowiedzieć sobie sama. Powinna stale badać po-
trzeby swoich klientów, ale też tendencje całego rynku. Ponadto śle-
dzić konkurencję, inspirować się zmianami w innych branżach. Musi 
nadzorować rentowność wszystkich kierunków swoich działań, ana-
lizować ryzyka, odważnie i szybko podejmować decyzje. Jak widać, 
deficyt kadr w przedsiębiorstwach rośnie, a pracowników na naszym 
rynku nie przybywa, także branża pośrednictwa w zatrudnieniu cu-
dzoziemców będzie rozwijać się dynamicznie. Przewiduję, że polskie 
przedsiębiorstwa różnych branż będą korzystać z usług pracowników 
z zagranicy jeszcze bardzo długo. Dopiero teraz odczuwamy przyrost 
demograficzny, zaczyna rodzić się coraz więcej dzieci, ale te wiek pro-
dukcyjny osiągną dopiero za około 20 lat. Można śmiało powiedzieć, 
że jeżeli regulator nie przeszkodzi, a jest szansa, że pomoże, przyszłość 
branży w ogromniej mierze zależy od nas, agencji. 
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T.B.: Stawki w naszej branży ustala rynek. Wprawdzie działamy 
w niełatwych warunkach prawnych, które determinują część naszego 
biznesu, ale to podaż i popyt regulują kwestię cen. Wiemy, że przy 
obecnej strukturze demograficznej, niskim bezrobociu oraz ciągle ro-
snącym deficycie kadr utrzymanie stawek za roboczogodzinę sprzed 
roku jest już niemożliwe. Jest to jednak sytuacja, która dotyczy wszyst-
kich agencji. Jestem przekonany, że rynek zweryfikuje biznes i prze-
trwają najlepsi. W Gremi Personal walczymy nie tylko ofertą cenową, 
ale właśnie jakością usługi.
M.Z.: Czy to znaczy, że to koniec ery tanich pracowników, na-
wet tych z zagranicy?
T.B.: Tak – i początek ery utraconych korzyści. Z jednej strony wiemy, 
że rekrutacja w polskich przedsiębiorstwach to proces, który jest coraz 
dłuższy i mniej skuteczny. A utrzymanie pracownika jest nie mniej-
szym wyzwaniem. Pracodawcy, aby sprostać problemom na rynku 
pracy, muszą poszukiwać efektywnych rozwiązań. Z drugiej strony 
cudzoziemcy z za wschodniej granicy, mimo że ciągle pełni obaw, to 
coraz bardziej świadomi pracownicy. Wiedzą, że mają wybór i pozycję 
negocjacyjną. Polscy przedsiębiorcy zaczynają zdawać siebie sprawę, 
że wyboru nie mają. Albo zdecydują się na pracę cudzoziemców, albo 
muszą liczyć się z przestojami w produkcji, a nawet zahamowaniem 
całego biznesu. Ukraińcy, bo oni stanowią większość imigrantów za-
robkowych w Polsce, wymieniają się informacjami na temat dobrych 
pracodawców, agencji pośrednictwa, problemów z pracą i pobytem 
w Polsce. Niezależnie od tego, czy już pracowali za granicą, czy nie, 
wewnętrzny system rekomendacji wśród rodaków jest bardzo roz-
winięty. Rozumieją problemy z jakimi boryka się polska gospodarka, 
pozycję z jakiej startują ubiegając się o pracę. Z tego powodu nale-
ży zweryfikować oferty pracy, biznesowe potrzeby pracodawców, 
a przede wszystkim przekalkulować koszty utraconych korzyści z po-
wodu braków kadrowych.
M.Z.: Wracając do tematu rozwoju organizacji. Czy to właśnie 
było powodem zmian jakie zaszły w Państwa firmie?

Samo nadążanie za dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy 
już nie wystarczy. Poszukiwanie nowej jakości w branży agencji zatrudnienia 
to niezbędny czynnik warunkujący sukces.
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