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OPIS PRZPADKU: GROUNDFORCE 

CHARAKTERYSTYKA FIRMY 

Zatrudnienie:                                                 2335 pracowników                          Rok założenia: 2003

 
 

 
 

 
 

 
 

Lokalizacja: Lisbon, także Oporto, 
Funchal  
Działalnosc pomocnicza w transporcie 
lotniczym (obsługa naziemna) 

 Roczne przychody:          Ponad 105 milionów euro (€) 
 

 
        Własciciel:         Prywatne/Publiczne/mieszane  

 
 

 attitude, sense of belonging, in close communion with 
the mission, vision, principles 

 
 

and values, in an intensive workforce company such  
as Groundforce, can guarantee  

HIGH PERFORMANCE WORKING  

 

 

Groundforce Portugal jest firmą przemysłu lotniczego prowadzącą 
wysoce pracochłonną działalność. W odpowiedzi na różne 

natężenie operacji (według sezonu, szczytu operacyjnego, dnia 
tygodnia, dziennie) konieczna jest organizacja pracy na zmiany. 
Nieunikniona nierównomierność działań musi być zapewniona 
dokładnie w odpowiednim czasie. Dlatego pracownicy są 
najczęściej zatrudniani w następujących strefach operacyjnych: 
Pasażerskiej, Rampie, Terminalu Bagażowym i Cargo zgodnie z 
konkretnym opisem stanowiska i nieodzownymi umiejętnościami 

miękkimi. Bardziej doświadczeni operatorzy lub pracownicy 
pełniący określone funkcje rozróżniani są poprzez kolor noszonej 
kamizelki o wysokiej widoczności (pomarańczowe kamizelki dla 
zastępców kierowników, przełożonych, agentów naziemnych i 
liderów zespołów oraz żółte kamizelki dla pasażerów, terminalów 
bagażowych i agentów cargo oraz operatorów obsługi naziemnej). 
Przed dopuszczeniem do pracy, dla każdego stanowiska, 
wymagane jest odbycie pakietu płatnych szkoleń (zgodnie z 
procedurami IATA i ANAC), które obejmują również szkolenie na 
stanowisku pracy, z wiążącą opinią opiekuna (doświadczony 
pracownik). Oferowany pakiet szkoleniowy umożliwia Firmie 
działalność zgodną z przepisami branżowymi i przeprowadzenie 
pierwszego przeglądu talentów w organizacji. Szkolenia miękkich 

umiejętności prowadzone są przez zewnętrznych konsultantów w 
odpowiedzi na strategiczne wymagania szkoleniowe (przywództwo, 
komunikacja, asertywność, coaching, mentoring itd.). 

Inne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, 
bezpieczeństwa pasażerów, przepisów w zakresie 

przewozu towarów niebezpiecznych, czynnik ludzki i BHP 
(bezpieczeństwo i higiena pracy) realizowane są przez 
trenerów wewnętrznych posiadających odpowiednie 
kwalifikacje. Ścieżka profesjonalnego rozwoju jest 
wyznaczona przez odpowiedni i ciągły proces szkolenia, 
kwalifikacji i certyfikacji dostosowany w pierwszej 
kolejności do Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a 

także zgodny z modelem kompetencji oraz opisem 
stanowisk, dzięki czemu pracownicy są również oceniani 
pod kątem wcześniej określonych celów wyznaczonych na 
dany rok oceny pracowniczej. Jednakże wraz z procesami 
i narzędziami komunikacji wewnętrznej organizacja 
wdraża i rozwija programamy rozwoju organizacji 
(APOIAR - Corporate Social Responsibility dla 
pracowników i rodzin, APROXIMAR – zwiększenie wagi 
komunikacji wewnętrznej, która  wzmocni relacje między 
Firmą a pracownikami;  TRANSFORMAR - program 
składający się z kilku inicjatyw mających na celu 
wdrożenie zarządzania zmianami w firmie, wspieranego 
przez nowe role organizacyjne: moderator - mentor - 

trener, VALORIZAR - redefinicja matryca wartości firmy), 
aby zrealizować potrzebę "być bliżej " oraz "sięgnąć dalej 
" w oparciu o metodę 360º (z góry do dołu – z dołu do 
góry oraz współpracownicy). 

 

       WDRAŻANIE 

Aby żyć zgodnie z mottem "Zajmujemy się ludźmi!" przedsiębiorstwo 
musi dbać, m.in. o "posiadanie zasobów o odpowiednich 
kwalifikacjach, we właściwym czasie, w odpowiedniej ilości i we 
właściwym miejscu". Spółka, zgodnie z logiką nowej struktury 
organicznej, która ma na celu "być bliżej, sięgać dalej", kontynuuje  
proces doskonalenie struktury i będzie to czynić dalej aby uzyskać 
efektywność płynącą z rozwijania relacji w różnych obszarach 
funkcjonowania i usług, ale przede wszystkim z budowania tych 
relacji z ludźmi, w perspektywie zarządzania zorientowanej na 
wewnętrzną satysfakcję klienta, w celu optymalizacji rozwiązań i 
podjęcia innowacyjnych działań pozwalających monitorować  
zwiększanie komputeryzacji działalności i koniecznej integracji 
ważnych informacji technicznych dla wszystkich pracowników Firmy.  
W związku z tym HRD zwiększa swoje obszary oddziaływania, 
koncentrując się na obecnej perspektywie czasowej (rok obecny i 
2017), ale także na procedurze informacji zwrotnej dla 
pracowników, obecnie przekazywanej automatycznie, za 
pośrednictwem systemu zarządzania zasobami ludzkimi przy użyciu 
narzędzia o olbrzymich możliwościach (Roster - Inform), ale  także 
za pośrednictwem poczty elektronicznej, za pomocą ankiet (Krajowe 
Obserwatorium Zasobów Ludzkich), również w bezpośrednim 
kontakcie, tworząc mechanizm bezpośredniej obsługi pracowników 
(Front-Office - HRD), który będzie w stanie zwiększyć wartość 
dodaną polityki w zakresie zarzadzania ludźmi". 
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“Dzisiaj oceniam, że Groundforce Portugal jest firmą odnoszącą sukcesy, która w ostatnich latach dokonała prawdziwego przełomu w swojej 
działalności (w zakresie obsługi naziemnej), dostrzegając konieczność przejścia z etapu, w którym pracownicy byli postrzegani jedynie jako 

partnerzy biznesowi do etapu, w którym pracownicy są traktowani jako "indywidualne jednostki" będące częścią firmy na dobre i złe i 
aktywni agenci Firmy! 

Idziemy o krok dalej i bardziej niż aktywnych uczestników (zgodnie z założeniem, że ludzie stanowią ogromną przewagę konkurencyjną 
naszej organizacji), nasza firma bardziej potrzebuje ludzi, którzy są PIERWSZYMI i NAJEPSZYMI ambasadorami firmy i marki i to oni pracują 

na najlepsze WYNIKI firmy jako prawdziwi jej przedstawiciele. 
W ten sposób można uzyskać najlepsze efekty synergii i sprostać największym wyzwaniom... Dzięki ludziom wypracowujemy najlepsze 

wyniki, biorąc pod uwagę wszystkie potrzeby klienta, z poczuciem efektywności i skuteczności i w przekonaniu, że każdy problem ma 
właściwe rozwiązanie, zalecając przy tym niezbędne środki bezpieczeństwa i ochrony. Groundforce jest, i chcemy to dalej utrzymać, 

fantastycznym tyglem dla różnego rodzaju myślicieli, wykonawców, moderatorów, liderów i wizjonerów.  
„Zajmujemy się ludźmi” i „czynimy to rzeczywistością”!” 

 

Message by the COO/CHRO 

                                                         w w w. h i p a i r. e u 

 
“Groundforce podejmuje ogromny wysiłek, aby ewoluować, zmienić kulturę i 
przekształcać potrzeby pracowników w zainteresowania ludzi, którzy 
potrzebują zróżnicowanej i skutecznej odpowiedzi z punktu widzenia zasobów 
ludzkich. Inicjatywy są wdrażane w celu zmniejszenia obszarów w organizacji 

o znacznym rozproszeniu geograficznym i funkcjonalnym, promowania 

wielofunkcyjnych kanałów komunikacji, ponownego zdefiniowania nowych ról 
w organizacji oraz poprawy współpracy i poczucia przynależności, co  sprawia, 
że jako pracownik działu HR oceniam wybór tej ścieżki przez Firmę jako 

najbardziej trafny, a HR po prostu musi uczynić ten proces jeszcze bardziej 
spójnym, przejrzystym i kompleksowym, od kiedy informujemy o 
wiarygodności (potwierdzanej codziennie przez naszych ponad 100 klientów) i 
kompetencjach (wzmacnianych w ciągłym i spójnym procesie szkolenia, 

kwalifikacji i certyfikacji) jako kluczowych czynników do sprecyzowania. 
Zaufanie wobec podmiotów, działań, procesów i stosunków, zarówno 
wewnętrznych, jak i zewnętrznych, uznanie bliskości i możliwości wyboru 
wewnętrznego partnerstwa jako czynników decydujących o przedłużeniu fali 

drogi sukcesu w kierunku zrównoważonego rozwoju naszej Firmy!” 
 
 Nuno Silva – Starszy specjalista w zakresie kapitału ludzkiego 
 Informacje pochodzące z Działu zasobów ludzkich 

 
  
  

MOTYWACJA 
 
Na początku 2013 r. opracowano i przedstawiono nowy 
model zarządzania Spółką oraz jej nową strukturę 
organizacyjną, co zbiegło się ze zmianą na stanowisku 
nowego szefa HRD - i odpowiednio kluczowego 
menedżera procesu 008 RH. 
 
Spowodowało to zmianę poprzedniej orientacji 
strategicznej i wyznaczenie nowego modelu zarządzania 
w ramach transformacyjnej koncepcji zarządzania 
zasobami ludzkimi, w której tylko wysoko 
wykwalifikowany kapitał ludzki, posiadający specyficzne 
know-how, wyszkolony, zmotywowany, otwarty, z 
pozytywną postawą, poczuciem przynależności, 
zorientowany na realizację misji i wizji, kierujący się 
określonymi zasadami i wartościami, może 
zagwarantować sukces Spółce taką, jaką jest 
Groundforce i umocnić jej wizerunek. Opierając się na 
wspomnianych założeniach, zamierzone zmiany - obecnie 
będące na etapie konsolidacji procesów przywódczych i 
relacyjnych - mają na celu doprowadzić na etapie 
końcowym do udoskonalenia całego hierarchicznego 
systemu zarządzania, promować rozwój wszystkich 
pracowników i dostarczyć im niezbędnego wsparcia w 
realizacji wcześniej ustalonych celów indywidualnych i 
korporacyjnych, ale także zmiany te mają służyć 
maksymalizacji niezbędnych i koniecznych działań 
wynikających ze zobowiązań powstałych z 
zaakceptowania Polityki Społecznej Odpowiedzialności 
Spółki w jej relacjach ze wszystkimi interesariuszami.  
 
Finalnie, w oparciu o podjęty przez Firmę wysiłek i 
wypracowane osiągniecia w budowaniu porozumienia z 
różnymi interesariuszami w różnych obszarach 
działalności, mający swe odzwierciedlenie we wdrażanej 
holistycznej wizji całej firmy – SIŁA WSPÓLNEGO 
WSPARCIA- staje się naturalną motywacją, tworząc 
szanse wynikające z dobrych praktyk dotyczących 
dzielenia się, zaangażowania i innowacyjności, które w 
działalności GROUNDFORCE PORTUGALIA znajdują 
zastosowanie na co dzień w obsłudze obywateli 
korzystających z krajowych portów lotniczych. 

Stabilne i długoterminowe kontrakty (GHA), oprócz innych pozytywnych aspektów, potwierdzają z jednej strony istotną rolę 
szkolenia, kwalifikacji i certyfikacji kapitału ludzkiego, z drugiej zaś podkreślają znaczenie rozwoju kompetencji technicznych, 
funkcjonalnych oraz transwersalnych kompetencji w dążeniu do sprostania nowym wyzwaniom. Różne certyfikaty uzyskane przez 
firmę (ISAGO według IATA, EASA Part 145, IQCargo, ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001, IATA Accredited Training School, 
DGERT - Krajowy Urząd ds. Szkoleń) odzwierciedlają profil standaryzacji dla naszych pracowników z uwzględnieniem specyficznej 
potrzeby zarządzania relacjami w polityce B2BC (klienci: linie lotnicze/pasażerowie),co doprowadziło do tego, że obecnie pracownicy 
mają lepsze wyobrażenie o swojej roli w tym procesie organizacyjnym opartym na cyklu jakości PDCA. Pracownicy obecnie lepiej 
postrzegają firmę, jej kierownictwo, organizację pracy, procesów, procedur oraz są bardziej zadowoleni z warunków pracy. 
Bezpieczeństwo jest naszym głównym celem, co uświadamiają sobie pracownicy na wszystkich szczeblach organizacji i wszyscy 
oceniają to podobnie. Pracownicy są także przekonani, że technologia obecnie odgrywa istotną rolę, rewolucjonizując formy i 
metody pracy, komunikację wewnętrzną i relacje z różnymi interesariuszami. 

CHARAKTERYSTYKA FIRMY           

Zatrudnienie: 2335 pracowników           
 

        Rok założenia:  2003 

Lokalizacja: Lisbon, także Oporto, Funchal Roczne przychody:    Ponad 105 milionów euro (€) 
Działalność: pomocnicza w transporcie lotniczym 

(obsługa naziemna) 
              Własciciel:          Prywatne/Publiczne/mieszane 

      

 
 

Groundforce Portugal dostrzega olbrzymie korzyści, jakie  niosą ze sobą HPWP. 
Zwłaszcza, jeśli chodzi o know-how i wiedzę uznaną przez linie lotnicze, 
jednostki certyfikujące i organizacje międzynarodowe. Firma obecnie zbiera 
pokłosie swojej długiej obecności na portugalskich stacjach lotniczych, a także 
bardzo dobrych relacji z przedstawicielami linii lotniczych, które, w procesie 
budowania lojalność, są następstwem jakości świadczonych usług 
(doskonalenie umiejętności twardych) i potwierdzonych przez specjalistów 
umiejętności miękkich. 

 


