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O agencji Randstad 

Randstad Holding – założony w 1960 roku w Holandii – przez pół wieku działalności 

systematycznie rozbudowywał swoją strukturę i aktualnie działa w ponad 40 krajach na 

całym świecie. Po połączeniu z holdingiem Vedior w 2008 roku osiągnął pozycję drugiego 

największego na świecie dostawcy rozwiązań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi oraz 

pracy tymczasowej. 

Randstad utrzymuje pozycję lidera w Belgii, Kanadzie, Niemczech, Indiach, Luksemburgu, 

Holandii, Hiszpanii, Polsce, Portugalii i południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych. 

Łącznie grupa zatrudnia ponad 26 tys. pracowników wewnętrznych, działając przez sieć 4200 

biur regionalnych oraz biur typu inhouse. W roku 2010 r. przychody Randstad wyniosły  

14,2 mld euro. 

Randstad sp. z o.o. (wchodzący w skład holenderskiego Randstad Holding nv.) jest wiodącą 

na polskim rynku agencją doradztwa personalnego i pracy tymczasowej, oferującą 

rozwiązania w zakresie: 

• doboru i zatrudnienia personelu tymczasowego, w tym także rekrutacji i zarządzania 

dużymi grupami pracowników tymczasowych w siedzibie klienta (Inhouse Services); 
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• rekrutacji pracowników stałych, w tym specjalistów z dziedziny finansów, 

informatyki, produkcji, branży budowlanej i łańcucha dostaw’ 

• długoterminowego zatrudnienia zewnętrznego pracowników poprzez 

oddelegowanie ich do pracy w siedzibie klienta zachowującego kontrolę nad 

personelem; 

• Assessment i Development Center oraz projektów outplacementowych;  

• administracji wynagrodzeniami oraz dokumentacją kadrową. 

Randstad działa poprzez sieć blisko 60 biur regionalnych, zlokalizowanych w głównych 

miastach Polski (w tym 28 biur typu inhouse). Ponad 400 pracowników firmy obsługuje 

ponad 1200 klientów, do których oddelegowuje codziennie średnio 17 tys. pracowników 

tymczasowych. W zakresie rekrutacji stałych rocznie realizuje się ponad 1100 projektów.  

 

O firmie Lisner 

Nazwa firmy wywodzi się od nazwiska rodu Lisner. Pierwsze wzmianki o firmie pojawiły się w 

rejestrze handlowym Nadrenii Westfalii w 1765 roku. Przez okres pierwszych stu lat Lisner 

zajmował się przetwarzaniem odławianych w Renie łososi, dostarczając je na znamienite 

dwory książęce, m.in. w Berlinie i Wiedniu. W drugiej połowie XIX wieku firma zaczęła 

przetwarzać śledzie i wkrótce ten właśnie gatunek ryby stał się podstawowym surowcem w 

procesie produkcyjnym Lisnera. 

W Polsce Lisner istnieje od roku 1991 roku. W początkowym okresie firma funkcjonowała w 

Zielonej Górze i Wolsztynie. Od roku 1995 produkcja odbywa się w zakładzie w Poznaniu. 

W 1998 roku Lisner wszedł w skład brytyjskiego koncernu spożywczego UNIQ plc, który, 

działając na rynku europejskim, dostarczał nań szeroką gamę najwyższej jakości produktów 

chłodzonych, takich jak sałatki, pasty, kanapki, przetwory rybne, dania gotowe, desery oraz 

dipy. W kwietniu 2010 roku firma Lisner weszła w skład Grupy Homann, która w wyniku 

przekształceń własnościowych stała się jednym z największych i najbardziej liczących się 

podmiotów w segmencie delikatesów rybnych i sałatek delikatesowych. 

Działalność firmy Lisner charakteryzuje się dużą sezonowością. Tzw. wysoki sezon występuje 

przede wszystkim przed świętami Bożego Narodzenia oraz w mniejszym stopniu przed 

świętami Wielkanocnymi. Ze względu na znaczną sezonowość produkcji firma Lisner już 

wcześniej zatrudniała okresowych dodatkowych pracowników (do 500 osób), którzy w tym 

okresie stanowili nawet do 40% stałej kadry. Dodatkowym utrudnieniem był spory udział 

zleceń produkcyjnych od odbiorców eksportowych, m.in. dużych sieci handlowych i sieci 

dyskontowych. Były one trudne do zaplanowania, a wymagały także dodatkowych rąk do 

pracy.  
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Przed nawiązaniem współpracy z Randstad, Lisner własnymi siłami rozwiązywał kwestie 

dodatkowego zapotrzebowania na personel. Tuż przed rozpoczęciem sezonu Dział Kadr 

zajmował się bieżącą rekrutacją. Trudność jednak sprawiała rekrutacja pracowników w 

systemie just-in-time, z powodu rozbieżności między zapotrzebowaniem na pracowników, 

ulegającym ciągłym wahaniom ze względu na dodatkowe zamówienia a sytuacją panującą w 

danym momencie na rynku pracy (zob. załączniki 1 i 2). 

 

Początki współpracy firmy Lisner z agencją Randstad 

Pierwszą umowę o świadczenie usług związanych z delegowaniem dodatkowego personelu 

agencja Randstad, wtedy jeszcze występująca jako TempService, (akwizycja miała miejsce w 

2004 r.), podpisała z firmą Lisner w sierpniu 2000 roku. Wówczas w polskich przepisach nie 

istniały jeszcze pojęcia agencyjnej pracy tymczasowej czy pracownika tymczasowego, 

których definicje pojawiły się dopiero w 2004 r. wraz z wejściem w życie Ustawy o 

zatrudnieniu pracowników tymczasowych.  

Znaczące wsparcie procesu rekrutacji i administracji zatrudnienia pracowników 

bezpośrednio produkcyjnych przez Randstad dawało duże możliwości elastycznego 

kształtowania wielkości zatrudnienia (umowy mogły być skrócone z kilkumiesięcznych do 

nawet kilkudniowych). Dzięki temu zwiększyło się dopasowanie wielkości obsady 

produkcyjnej do faktycznych potrzeb, co przyniosło określone korzyści finansowe 

(wyeliminowanie kosztów nadgodzin, gdy personelu było za mało i kosztów czasu 

nieproduktywnego, gdy liczba pracowników przerastała bieżące potrzeby).  

Dla Randstad był to największy wówczas kontrakt na dostarczanie pracowników. Ze względu 

na relatywnie małą w tych latach liczbę agencji w Polsce i niewielką ciągle wiedzę i 

popularność wśród przedsiębiorców takiej formuły pozyskiwania personelu, można się 

pewnie pokusić o stwierdzenie, że był to wtedy jeden z największych tego typu projektów w 

kraju. 

Połączenie TempService z Randstad pod koniec 2004 r. pozwoliło m.in. na poszerzenie 

pakietu rozwiązań oferowanych klientom o formułę RIS (Randstad Inhouse Services). W 

krajach Europy Zachodniej (głównie w Holandii i Belgii) takie rozwiązanie istniało już od 

prawie 10 lat i cieszyło się znacznym powodzeniem. W Polsce sytuacja była inna, ponieważ 

mijał dopiero pierwszy rok od momentu usankcjonowania pracy tymczasowej. Reakcja 

zarówno firm, jak i pracowników budziła więc wiele wątpliwości. 

Tymczasem firma Lisner (będąca wtedy już od kilku lat klientem Randstad, ale ze względu na 

skalę zapotrzebowania korzystająca dodatkowo z usług dwóch innych agencji) weszła w 

struktury międzynarodowego koncernu UNIQ. Jednym z następstw była decyzja o 

przeniesieniu latem 2005 r. linii produkcyjnej z jednego z zakładów w Niemczech właśnie do 

Poznania. W konsekwencji zatrudnienie w poznańskim zakładzie miało wzrosnąć o około 300 

osób.  
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Kilka zakładów UNIQ (głównie w Holandii i Belgii) korzystało nie tylko z usług Randstad, ale 

także z zaawansowanej formuły, zgodnie z którą Randstad budował swoją strukturę na ich 

terenie, tworzył zespół przeznaczony wyłącznie do obsługi tej jednej firmy i przejmował 

wiele dodatkowych czynności, takich jak szkolenia wprowadzające czy planowanie 

personelu. Rozpoczęły się rozmowy dotyczące wdrożenia podobnego rozwiązania w 

zakładzie w Poznaniu. 

Zarząd firmy Lisner miał wówczas różne możliwości. W grę wchodziło kilka rozwiązań: 

skorzystanie z biura Randstad Inhouse Services, podpisanie współpracy z większą liczbą 

agencji, wprowadzenie własnych rozwiązań w zakresie elastyczności zatrudnienia.  
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Załącznik 1 Bezrobocie w Wielkopolsce w latach 2002-2005 

 

Źródło: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Ocena sytuacji na 

wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2005 roku, Poznań 2006. 
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Załącznik 1 Stopa bezrobocia w woj. Wielkopolskim stan na 31 grudnia 2005. 

 

Źródło: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Ocena sytuacji na 

wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2005 roku, Poznań 2006. 
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Wdrożenie RIS w firmie Lisner 

 

W marcu 2005 r. Randstad, we współpracy z oddziałem UNIQ w Holandii, zaproponował 

firmie Lisner przeprowadzenie tzw. Quick Scan Analysis, czyli analizy sytuacji bieżącej, 

zebrania oczekiwań ze strony klienta, wskazania obszarów potencjalnych oszczędności i 

wreszcie zaproponowania usprawnień. Analiza trwała kilka dni i opierała się na wielu 

wywiadach i przetwarzaniu wielu danych. Propozycja finalnego kształtu współpracy została 

przedstawiona Zarządowi wraz z kalkulacją potencjalnych oszczędności, których poziom 

oceniony został na ok. 6% dotychczas ponoszonych kosztów za usługi pracy tymczasowej 

kosztów. 
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W wyniku akceptacji zaproponowanych rozwiązań przez Zarząd UNIQ Lisner 1 maja 2005 

roku Randstad dokonał uruchomienia biura na terenie zakładu w Poznaniu. W skład tzw. 

Account Team weszła doświadczona konsultantka z poznańskiego oddziału Randstad, 

wspierana przez pierwsze pół roku przez Account Specialist z Belgii, której zadaniem był 

nadzór nad wdrożeniem procesów zgodnie z koncepcją biznesową RIS i lokalnego zespołu. 

Do rozliczeń (przygotowywania list płac dla pracowników tymczasowych) została przejęta 

osoba z działu kadr UNIQ Lisner. Randstad rozpoczął także rekrutację lokalnego Process 

Managera. Taka osoba pojawiła się w czerwcu i przez pierwsze miesiące pracowała pod 

okiem doświadczonego konsultanta z Holandii.  

Wdrożenie wszystkich procesów (zob. załącznik 3), wchodzących w skład rozwiązania, nigdy 

nie odbywa się jednak w ciągu kilku miesięcy. Najczęściej rozpisany jest na okres jednego 

roku i tak też to wyglądało w tym przypadku. W pierwszej kolejności rozpoczęto zarządzanie 

takimi procesami jak rekrutacja, selekcja, wprowadzenie, administracja i komunikacja. 

 

Ze względu na fakt, że RIS w UNIQ Lisner był pierwszą tego typu jednostką w Polsce, w 

początkowym okresie współpracy komunikacja nie zawsze przebiegała we właściwy sposób. 

Na przykład konsultanci agencji chcieli brać udział w spotkaniach Działu produkcji, aby u 

źródła, czyli bez zbędnej zwłoki, pozyskiwać informacje o wielkości zapotrzebowania, firma 

Lisner nie do końca akceptowała takie rozwiązanie – w końcu omawiane tam były istotne, 

często strategiczne dla firmy zagadnienia, natomiast konsultanci Randstad nie byli 

pracownikami firmy Lisner. Kwestie te zostały jednak wyjaśnione w toku dalszej współpracy. 

Największym wyzwaniem dla Randstad był jednak tzw. wysoki sezon i skala zatrudnienia, 

która przerosła oczekiwania (sięgała 500 osób). Problemem była też rotacja. Randstad nie 

był na to przygotowany i w początkowych miesiącach miał spore braki w zatrudnieniu, co 

rodziło mnóstwo (zrozumiałych) napięć po stronie klienta. Sukcesywnie konsultanci 

Randstad uczyli się jednak wychodzić z propozycjami, które mogły zaradzić takim 

problemom. Na skuteczność rekrutacji ma bowiem wpływ nie tylko działanie agencji 

Randstad lub jego brak, ale też oferta samego klienta (warunki pracy vs wysokość zarobków) 

czy sytuacja na rynku pracy, uwzględniające poziom bezrobocia czy dostępność 

alternatywnych opcji zatrudnienia (zob. załączniki 4, 5, 6). Randstad przygotował więc 

stosowną analizę, dzięki której udało się przekonać klienta do różnych rozwiązań. 

 

Rozwiązania RIS 

 

� Rekrutacja: 

• „Rekrutacje masowe” – pozyskiwanie dużych grup pracowników w krótkim terminie 

(realizowanie w sezonie zamówień na dodatkowe ok. 50–100 osób w przeciągu 2–3 

dni roboczych) 

• Rekrutacje na większą liczbę stanowisk – początkowo zamówienia dotyczyły jedynie 

na pracowników produkcyjnych oraz operatorów wózków widłowych, na chwilę 
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obecną obejmują szerszy zakres stanowisk – w tym m.in. do działu utrzymania ruchu 

czy administracji. 

• Działania rekrutacyjne prowadzone na szeroką skalę – różnego rodzaju akcje 

zarówno w Internecie, jak i „w terenie” (w mniejszych miejscowościach i wioskach w 

Wielkopolsce), „poleć do Randstad”; współpraca z urzędami pracy, urzędami gminy, 

hufcami pracy itp. 

• Ciągłe powiększanie i aktualizowanie bazy kandydatów, by być gotowym na każde 

zamówienie. 

� Selekcja: 

• Kryteria selekcji kandydatów, dzięki doskonałej znajomości wymagań klienta, 

warunków pracy i miejsca świadczenia pracy, ściśle dopasowane do danej firmy. 

• Dokładna selekcja kandydatów – preselekcja telefoniczna, selekcja właściwa (wywiad 

+ testy), w razie potrzeby organizowanie trzeciego etapu – rozmowy kierownika 

danego działu z wyselekcjonowanymi wcześniej kandydatami. 

� Wprowadzanie pracowników tymczasowych: 

• Organizowanie i kierowanie na badania wstępne pracowników. 

• Organizowanie szkolenia wstępnego BHP. 

• Prowadzenie szkoleń higienicznych. 

• Zapewnienie pracownikom wymaganej odzieży roboczej. 

• Oprowadzanie nowych pracowników po zakładzie pracy (części socjalne, produkcja) 

– również na zmianie porannej. 

• Przygotowanie i podpisanie umowy o pracę. 

� Planowanie 

• W odpowiedzi na złożone zamówienia ilościowe, planowanie konkretnych 

pracowników na działy i zmiany. 

• Dostosowywanie się do zamówień zmieniających się z dnia na dzień – ciągłe 

domówienia i odwoływanie pracowników na kolejny dzień. 

• Zarządzanie dużą grupą pracowników tymczasowych (w sezonie do 300 

pracowników tymczasowych na umowach kilkudniowych). 

• Duża zmienność zatrudnienia na przestrzeni roku – od 30 do 300 pracowników. 

� Dbanie o przywiązanie pracowników 

• W celu zmniejszenia rotacji – dbanie o dobre relacje z pracownikami: codzienna 

dostępność w biurze na terenie klienta, wywiązywanie się na czas z obietnic 

przygotowania potrzebnych pracownikom dokumentów (zaświadczenia itp.), 

wydawanie broszury pracowniczej. 

� Komunikacja: 

• Dzięki pracy na terenie firmy klienta – codzienne spotkania z kierownikami 

wszystkich działów, szybka informacja zwrotna na pytania kierowników odnośnie do 

różnych kwestii związanych z konkretnymi pracownikami tymczasowymi. 



 

 
 

 
Studium przypadku jest efektem projektu pt.: "Źródła kapitału społecznego w praktykach zarządzania organizacjami”  

realizowanego w Akademii Leona Koźmińskiego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Lider". 
 

Materiał pochodzi ze strony www.studiumprzypadku.edu.pl  

10

• Szybkie informowanie pracowników tymczasowych o wszelkich zmianach 

dokonujących się u Klienta, wywieszanie w pobliżu produkcji harmonogramów pracy 

i innych ważnych ogłoszeń. 

� Administracja: 

• Prowadzenie akt osobowych. 

• Wystawianie umów o pracę na podstawie zamówień na pracowników tymczasowych 

(najczęściej tygodniowe, często jedno-, dwu-, trzydniowe, ale też miesięczne). 

• Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych. 

• Zarządzanie szkoleniami BHP i terminami badań. 

• Raportowanie do klienta o stopniu realizacji zamówień i rotacji. 

• Przygotowywanie zaświadczeń i świadectw pracy. 

� Usługi dodatkowe: 

• Organizacja transportu dla pracowników. 

• Pomoc w opiece nad szatniami dla pracowników. 

• Dzień zerowy dla nowych pracowników – organizowanie i prowadzenie spotkania z 

kandydatami, na którym konsultanci opowiadają szczegółowo o pracy, pokazują 

zdjęcia z produkcji, puszczają film instruktażowy pokazujący pierwszy dzień pracy i 

zasady panujące na produkcji; przeprowadzają rozmowy z kandydatami, testy 

manualne, prowadzą wstępne szkolenia – wszystko to ma na celu z jednej strony 

zbudowanie odpowiedniej ilościowo i jakościowo puli kandydatów, z drugiej zaś 

takie przygotowanie kandydata, by pierwszego dnia pracy jak najszybciej i z jak 

największą wiedzą mógł rozpocząć pracę na swojej zmianie. 

 

Zmiany w firmie Lisner 

 

We wrześniu 2010 odświeżono logo marki Lisner (zob. załącznik 7). Wraz z modyfikacją 

logotypu zmieniła się również szata graficzna opakowań przetworów rybnych. Nowe 

opakowania, dzięki nowoczesnej kolorystyce, staranie rozplanowanej etykiecie oraz 

przykuwającemu wzrok „śmiejącemu się” logo, pozwolą wyróżnić się spośród konkurencji i 

zachęcą konsumentów do częstszych zakupów produktów tej marki. 

Oprócz kwestii związanych z marketingiem, w 2011 roku w firmie Lisner zaszło wiele zmian 

technologicznych. Gruntownie przebudowano obszar produkcji – m.in. zwiększona została 

mechanizacja i automatyzacja procesów produkcyjnych. W związku z wprowadzonymi 

zmianami liczba pracowników powoli się zmniejszała. Obecnie liczba stałych pracowników w 

całej firmie wynosi około 800 osób, natomiast liczba pracowników tymczasowych waha się 

od 30 do 300 osób. W wyniku zwiększenia mechanizacji produkcji i zwiększonych potrzeb w 

obszarze transportu wewnętrznego (cięższa praca fizyczna) zwiększyła się liczba 

zatrudnianych mężczyzn; zmniejszył się natomiast udział zatrudnionych kobiet. 

Dział personalny składa się z 5 osób. 4 spośród zatrudnionych w nim osób zajmują się 

głównie płacami i administracją kadrową. Natomiast Dyrektor Personalny, oprócz 
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koordynacji pracy działu personalnego, podejmuje również działania z zakresu HR (m.in. 

rekrutacja, szkolenia, motywacja oraz systemy premiowania i wynagradzania).  

W porównaniu do lat ubiegłych firma Lisner przywiązuje obecnie znacznie większą wagę do 

dwóch kwestii: 

• Planowanie strategiczne zapotrzebowania na personel – spowodowało istotne 

zmniejszenie sezonowości produkcji. Wcześniej tzw. wysoki sezon trwał od połowy 

listopada. Obecnie niektóre działania w tym zakresie podejmowane są już we wrześniu. 

Dzięki temu firma nie doświadcza tak gwałtownego wzrostu zatrudnienia w ciągu 2–3 

tygodni. Mimo wprowadzenia zaawansowanych technik planowania, wciąż zdarzają się 

sytuacje, kiedy zapotrzebowanie na personel zmienia się w stosunku do planów. 

 

• Elastyczność zatrudnienia – dzięki współpracy z agencją Randstad firmie Lisner udało się 

zwiększyć elastyczność zatrudnienia. Warto jednak podkreślić, że blisko 3/4 

pracowników dowożonych jest spoza Poznania, co z jednej strony zmniejsza rotację 

pracowników (z ich inicjatywy), z drugiej zaś powoduje problemy w przypadku 

pojawienia się konieczności pracy w nadgodzinach dla określonej grupy pracowników.  

 

PYTANIA DO DYSKUSJI: 

1. Czy firma Lisner powinna utrzymać w swoich strukturach tak wysoki procent 

pracowników spoza Poznania? 

2. W jaki sposób firma Lisner lub agencja Randstad mogłaby motywować pracowników z 

Poznania do pracy? 
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Załącznik 2 Randstad Inhouse Services 

Źródło: http://www.randstad.pl/o-randstad/linie-biznesowe/inhouse-services 

 
 

Załącznik 3 Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach woj. Wielkopolskiego (stan na koniec 2011 i 2012) 

 
 
Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji 

zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2012 roku, Poznań 2012, s.9–10 
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Załącznik 4. Stopa bezrobocia w powiatach woj. wielkopolskiego w latach 2011–2012. 

 
Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji 

zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2012 roku, Poznań 2012, s. 9–10. 
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Załącznik 5. Charakterystyka regionu Poznania 

Największym potencjałem przemysłowym wyróżniają się Poznań i jego okolice. 

Największy udział w przemyśle sprzedanym w stolicy regionu mają przemysł 

spożywczy oraz produkcja pojazdów mechanicznych, dalej — produkcja maszyn i 

urządzeń oraz chemikaliów. Symbolem przemysłu poznańskiego, o ponad 150-letniej 

historii, są Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski-Poznań S.A. Z Poznaniem 

kojarzą się również takie firmy jak: Centra S.A., Zakłady Metalurgiczne Pomet, Stomil 

— Poznań S.A., Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Wśród najbardziej znanych firm 

przemysłu spożywczego są Kompania Piwowarska S.A., Jutrzenka S.A., Zakłady 

Mięsne Pozmeat S.A., Wyborowa S.A., Imperial Tobacco Polska S.A. 
 

Źródło: http://www.wielkopolska-region.pl/index.php?aid=110363045041c8107250925 (dostęp 
20.06.2014). 
 

 

 

Załącznik 6 Ewolucja szaty graficznej firmy Lisner 

Źródło: http://www.lisner.pl/pl/lisner/historia-marki.html (dostęp 20.06.2014). 

 
 


