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Zmienić ludzi?  
Czy zmieniać ludzi?
Tworzymy ludzkie strategie.

ey.com/pl/pas
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nowych 
możliwości



Dobry 
pracownik to 
zaangażowany 
pracownik 

Mając taką wiedzę EY Crowdsourcing wdraża 
nową usługę dla biznesu - platformy wewnętrzne 
angażowania pracowników i pobudzania 
innowacyjności. Dzięki odpowiednim technologiom 
i metodyce, usługa wspiera proces tworzenia 
nowych, efektywnych rozwiązań wewnątrz firm 
– od zbierania pomysłów od pracowników w modelu 
crowdsourcingowym, poprzez analizę i selekcję, 
po opracowanie projektów i rozwiązań gotowych 
do wdrożenia. 

Wewnętrzna innowacja prowadzona w takim modelu 
pozwala osiągać wymierne efekty finansowe, chroniąc 
firmę przed zagrożeniami ze strony konkurencji. 

Jednocześnie proces ten pomaga zidentyfikować 
i rozwijać talenty, oraz zwiększyć zaangażowanie 
i efektywność pracowników. Pozwala wprowadzać 
ożywczą odmianę od codziennej pracy, ułatwia 
komunikację i pracę zespołową – przyczyniając 
się do pozytywnej zmiany kultury pracy.

Dowiedz się więcej: MillionYou.pl

To w pracownikach 
często drzemią 
nieodkryte talenty  
i to właśnie oni mogą 
być źródłem innowacji, 
świeżych pomysłów, 
unikalnych rozwiązań.  



million 
nowych 
możliwości



Innowatorzy dla 
biznesu - nowa 
platforma EY 
Crowdsourcing

Odważne, innowacyjne i jedyne w swoim rodzaju 
pomysły rodzą się w umysłach młodych ludzi. 
Dlatego właśnie EY uruchomił unikalną platformę 
MillionYou.pl - narzędzie do nowoczesnego 
employer brandingu i komunikacji pomiędzy firmami 
a potencjalnymi kandydatami na pracowników. 
Jest to swoisty pomost pomiędzy biznesem, 
studentami i uczelniami. 

Na platformie potrzeby biznesu spotykają się 
z kreatywnością młodych ludzi, którzy mogą zdobywać 
referencje, wygrywać nagrody i realizować swoje 
pasje. W funkcjonowanie platformy zaangażowani 
są wykładowcy ze szkół biznesowych, uniwersytetów 
oraz politechnik. Dzięki temu studenci mogą 
uczestniczyć w ciekawych zadaniach, poznać daną 
branżę, firmę, mierzyć się z realnymi wyzwaniami 
zawodowymi i biznesowymi. Oryginalne rozwiązania 
i pomysły studentów pozwalają osiągać biznesowy 
sukces nawet znanym markom i dużym firmom. 
Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.

Dowiedz się więcej: EYCrowdsourcing.pl

Pozyskiwanie 
wartościowych, 
innowacyjnych 
i kreatywnych 
pracowników to dziś 
ogromne wyzwanie.  
Jak robić to 
skutecznie?   
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Wstęp
W czerwcu 2016 r. firma EY przeprowadziła 
w USA badanie dotyczące pracowników 
tymczasowych, które stało się przyczynkiem do 
powstania niniejszego raportu na temat trendów 
związanych z uelastycznianiem się rynku pracy 
i tzw. alternatywnymi metodami zatrudniania, 
wpisujących się w szersze zjawisko „uberyzacji” 
rynku pracy i ekonomii współdzielenia. 

Trend ten zaczyna być coraz powszechniej zauważalny 
na całym świecie, a w szczególności w Unii Europejskiej 
i w Polsce. Szacujemy, iż wyzwania, które stoją przed 
polskimi firmami dotyczące trudności w pozyskaniu 
pracowników będą przyczyniać się do jeszcze bardziej 
dynamicznego rozwoju tego zjawiska i umacniania się jego 
przejawów na rynku w kolejnych latach. 

W niektórych sektorach gospodarki, szczególnie tych 
podatnych na dużą sezonowość, model zatrudniania 
pracowników tymczasowych ma od wielu lat ugruntowaną 
pozycję. Jednakże w większości branż gospodarki przeważał 
do tej pory model związania przez dłuższy czas z jednym, 
stałym pracodawcą. Od pewnego czasu zaczyna się to 
zmieniać.

Tzw. czwarta rewolucja przemysłowa czyli czasy 
automatyzacji, Internetu ludzi (sieci społecznościowe 
i biznesowe) , Internetu rzeczy, usług i danych przyniosły 
ze sobą diametralną zmianę nie tylko modeli biznesowych, 

dotychczas z powodzeniem funkcjonujących przez dziesiątki 
lat, ale również modeli zatrudnienia personelu. Model tzw. 
pracowników na żądanie cały czas zyskuje na popularności 
i wydaje się, że nie pozostanie tylko przejściową modą. 

Powstaje pytanie o główny powód tej 
popularności

Czy celem strategicznym przyświecającym organizacjom 
korzystającym z tej formy jest tylko redukcja kosztów? 
Czy chodzi może o przyciągnięcie nowych umiejętności, 
talentów, świeżego spojrzenia na biznes i rynek, które 
pozwolą na transformację biznesu i wzrost jego szansy na 
sukces w świecie coraz bardziej cyfrowym? Może przyczyną 
jest konieczność większej elastyczności, skalowalności 
i szybkości reakcji tak niezbędnej firmom szukającym 
innowacji, które pozwolą dostosować się do rosnących 
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oczekiwań konsumentów. A może jest to pewnego rodzaju 
pozytywne poruszenie w ramach skostniałych struktur 
organizacyjnych, pobudzające zmianę kulturową?

Firmy muszą postawić sobie wiele pytań, zaczynając od 
tego, co motywuje freelancerów/ przedstawicieli ekonomii 
„GIG”, jak przyciągnąć tych najlepszych i ich wdrożyć czy jak 
zaznajomić z organizacją. Czy to, czego szukają to większa 
elastyczność, większa swoboda decydowania o swoim życiu 
i praca zdalna? Czy może taki model zatrudnienia to dla nich 
po prostu jedyna szansa w obliczu braku odpowiadających 
im ofert pracy na stałe? 

Na pewno organizacjom rozważającym alternatywne formy 
angażowania personelu potrzebna jest refleksja nad zmianą 
procesów dotyczących rekrutacji, zarządzania, ryzyka. 
W tej refleksji trzeba wziąć pod uwagę zarówno aspekty 
społeczne, dotyczące równości traktowania personelu, 
ale również, a może - przede wszystkim, ryzyka prawne 
i podatkowe. 

Możliwe nawet, że niektóre wewnętrzne procesy należało 
będzie stworzyć od podstaw ze względu na diametralnie 
zmieniającą się rzeczywistość i warunki rynkowe.

W niniejszym raporcie przedstawiamy genezę zjawiska 
ekonomii współdzielenia i analizujemy to, co skłania 
obie strony (popytową i podażową) do korzystania 
z alternatywnych do zatrudnienia etatowego form 
angażowania personelu. Jakie są korzyści, a jakie zagrożenia 
dla obu stron? 

Przed zarządami i działami HR w polskich firmach ważne, ale 
i wymagające zadanie – jak rozpoznać ten nieuchronny trend 
i przełożyć go na strategię operacyjną, w sposób efektywny, 
ale również bezpieczny dla firmy. Niewątpliwe wymaga 
to refleksji nad rolą nowoczesnego działu HR, którego 
klientem wewnętrznym nie będą już tylko pracownicy 
w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Nowoczesny HR 
to taki, który inspiruje biznes i jest propagatorem zmiany 
kulturowej wspierającej innowację. Odpowiada na potrzeby 
i oczekiwania biznesu proponując również alternatywne do 
tradycyjnych procesów rekrutacyjnych możliwości, będąc 
jednocześnie partnerem merytorycznym do rozmowy 
o sposobach zaadresowania potencjalnych ryzyk prawnych 
i podatkowych.

Życzymy Państwu miłej lektury i samych dobrych 
doświadczeń w obcowaniu z opisywanym zjawiskiem.

Michał Grzybowski 
EY Polska 
Partner, Lider praktyki People 
Advisory Services w Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej (CSE) 
michal.grzybowski@pl.ey.com
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Gdy praca na 
całe życie staje 
się pracą na 
jeden dzień

Dzisiejszy rynek pracy kształtowany jest przez wiele nowych 
zjawisk, które bezpośrednio i pośrednio oddziałują na to, jak 
będzie wyglądała przyszłość zatrudnienia. 

Podobnie jak gwałtowna globalizacja pod koniec XX wieku 
spowodowała gigantyczną zmianę w globalnych łańcuchach 
dostaw, powstanie ekonomii GIG przekształca pracę, jaką do 
tej pory znaliśmy. 

Różnorodność pokoleniowa

Na obecnym rynku pracy aktywnych zawodowo jest wiele 
różnych pokoleń pracowników – zjawisko bez precedensu. 
A każde z nich reprezentuje różne cechy i postawy. 
Przypuszcza się, że do 2025 roku millenialsi będą stanowić 
75% ogółu zatrudnionych, a szacowana długość życia cały 
czas się wydłuża. Szacuje się, że nawet dwie trzecie dzieci 
narodzonych w przeciągu ostatniego roku może dożyć wieku 
100 lat1. Ludzie później przechodzą na emeryturę. Już teraz 
mówi się o zjawisku uprzedzenia do osób starszych2 
w miejscu pracy. Z drugiej strony menedżerowie millenialsi 
borykają się z brakiem akceptacji ze strony starszej kadry3.

1 Two thirds of today’s babies could live to 100, The Telegraph, 12 grudnia 
2013.

2 The Workforce View in Europe 2017, ADP, 2017.
3 How to win over skeptical coworkers as a young boss, The Wall Street 

Journal, 2 maja 2017.
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Problemy z pozyskaniem jakościowych kandydatów 
do pracy dotyczą już niemal każdej polskiej 
firmy. Liczba zgłoszeń kandydatów w procesach 
rekrutacyjnych maleje z roku na rok. Rotacja 
pracowników napędza czarny PR o firmach 
w internecie. Firmy walczą o kandydatów przebijając 
swoje oferty niemal jak na aukcjach. Nie wydaje się 
to być dobrą drogą, która prowadzi do zbudowania 
długoterminowego zaufania. Na rynek pracy 
wchodzą nowe pokolenia: millenialsi i przedstawiciele 

pokolenia Z. Te młode osoby oczekują od pracodawcy 
zrozumienia, wysłuchania i zaangażowania 
w ciekawe projekty, wsparcia w rozwoju ich talentów. 
Ale chcą także realizować swoje pasje, marzenia, 
spełniać się w roli rodziców oraz w innych rolach 
związanych z zaangażowaniem społecznym, chcą 
mieć wpływ. Pojęcia typu „strategia digitalizacji” są 
dla nich sztuczne, oni po prostu wychowali się i żyją 
w cyfrowym świecie.

Eliza Skotnicka 
EY Polska 
Senior Manager w Zespole 
People Advisory Services 
w Dziale Doradztwa Podatkowego EY 
eliza.skotnicka@pl.ey.com
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Praca zjawiskiem coraz mniej stałym 
i zyskującym na elastyczności 

Do 2020 r. niemal 20% ogółu siły roboczej (31 mln) w USA 
będą stanowili pracownicy tymczasowi / freelancerzy. 
80% obecnych freelancerów ceni sobie elastyczność 
swojego zatrudnienia4. Do sukcesu rynkowego firmy Uber 
w największej mierze przyczynili się kierowcy posiadający 
własne auta5 a 75% z nich posiada również inne miejsce 
zatrudnienia niż Uber6.

Całkowicie nowe modele biznesowe 

Na całym świecie powstają nowe modele prowadzenia 
działalności, a większość z nich wyrosło z idei ekonomii 
współdzielenia. Prawie połowa prezesów firm w Wielkiej 
Brytanii jest zdania, że obecne modele biznesowe przestaną 
istnieć w ciągu najbliższych pięciu lat7. 

Uber i Airbnb – obie marki, świetnie rozpoznawalne na 
całym świecie, pochodzą z San Francisco. Pierwszy z tych 
podmiotów dominuje na rynku transportu osobowego, 
chociaż nie dysponuje samochodami. Drugi – szturmem 
zjednuje sobie podróżnych szukających noclegu, ale w jego 
zasobach próżno szukać łóżek.

Oba wymienione serwisy to idealne przykłady zastosowania 
w praktyce idei ekonomii współdzielenia (GIG economy) 
lub też ekonomii na żądanie. Kojarzą ze sobą podmioty 
prywatne, które oferują wymianę dóbr, usług lub 
umiejętności, często po cenach bardziej atrakcyjnych, 
niż te wypracowane w danej branży przez lata.

Zarówno Uber, Airbnb, jak i nasze rodzime platformy 
społecznościowe, takie jak Wymiennik.pl, BlaBlaCar,  
Kokos.pl czy MillionYou dokonały przewrotu na 
rynku. Tysiące klientów odwróciły się od tradycyjnych 
usługodawców kierując się w stronę innowacyjności. 
Wskazane przykłady najlepiej w praktyce obrazują zjawisko 
tzw. przełomowych innowacji (tzw. disruptive innovation). 

4	 Is	the	gig	economy	a	fleeting	fad	or	an	enduring	legacy?,	EY,	2017.
5 How Uber conquered London, The Guardian, 27 kwietnia 2016.
6 The Driver Roadmap Where Uber Driver-Partners Have Been, and Where 

They’re Going, Benenson Strategy Group, 2016.
7	 Digital	Transformation:	The	Age	of	Innocence,	Inertia	or	Innovation?,	

Microsoft, 2016.
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Pracownicy …

... miejsce pracy ...

... organizacja.

Do 2025 millenialsi będą 
stanowili 75% ogółu 
zatrudnionych. Przewidywana 
długość życia nieustannie 
wzrasta – do 2/3 dzieci 
narodzonych w zeszłym roku 
dożyje wieku 100 lat. 

W ciągu kolejnych 5 lat 35% 
umiejętności kluczowych na 
dzisiejszym rynku pracy 
przestanie mieć znaczenie.  

77% osób jest zdania, 
że zaawansowane technologie 
w miejscu pracy są ważne. 

The Future of Jobs, World Economic Forum, Styczeń 2016

Aż 70%  pracowników w Danii 
uważa, że przełomowe zmiany 
w ścieżce kariery to dobra 
rzecz, w porównaniu do tylko 
ok 30% w innych europejskich 
krajach.  

Mark Carney, Liverpool John Moores University 
Roscoe Lecture, 5 Grudnia 2016

Inteligentne maszyny mogą 
zastąpić 33% zawodów do 
2025 r.  

What are the trends disrupting our clients’ People Agenda? 
Research and insights on major shifts across the globe, 
EY, Wrzesień 2016.

87% liderów uważa, że firmy 
osiągają większy sukces jeśli 
ich jedynym celem NIE jest 
tylko osiąganie zysku.

65%  millenialsów przyznaje, 
że możliwość osobistego 
rozwoju jest kluczowym 
elementem w ich obecnej 
pracy.   

Około 18% siły roboczej to 
obecnie pracownicy nieetatowi, 
a firmy planują zwiększenie 
wykorzystania takich 
alternatywnych form 
zatrudnienia do 25-30% i więcej 
w ciągu kolejnego dziesięciolecia. 
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Przez termin alternatywnych do etatowych form zatrudnienia (tzw. contingent 
workforce) rozumiemy tymczasową siłę roboczą, która wykonuje zlecenia dla 
organizacji na zasadzie pojedynczych projektów. Inne spotykane określenia tej grupy 
to: freelancerzy, niezależni konsultanci/profesjonaliści, zleceniobiorcy, pracownicy na 
żądanie, pracownicy kontraktowi, „GIGerzy”. 

Ekonomia współdzielenia pod wieloma względami jest zaprzeczeniem „pracy na 
całe życie” – hasła, które definiowało XX wiek. To zjawisko, w którym powszechne są 
tymczasowe stanowiska pracy, a organizacje zawierają kontrakty z niezależnymi 
specjalistami angażowanych w realizację krótkoterminowych projektów.

Co rozumiemy przez termin alternatywnych do 
etatowych form zatrudnienia 

Jak określamy pracodawcę?

Jako pracodawcę określamy w niniejszym raporcie organizacje które potrzebują 
talentów, niekoniecznie pracodawców w rozumieniu wąskim wynikającym z kodeksu 
pracy

?

? ?

?

Czym jest ekonomia współdzielenia / „GIG”
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Robotyka w miejscu pracy

Maszyny posługujące się sztuczną inteligencją mogą 
zastąpić około jedną trzecią siły roboczej do roku 2025. 
Jak szacuje szef Narodowego Banku Wielkiej Brytanii 
niemal 15 milionów miejsc pracy może zostać nieuchronnie 
zastąpionych przez roboty. Nowe miejsca pracy czy zawody 
nie powstaną od razu8.

Niewątpliwie ma miejsca wieloaspektowa transformacja. 
Technologia stwarza nowe i bardziej elastyczne 
możliwości dla biznesu, a ekonomia współdzielenia – nowe 
oczekiwania i postawy wobec sposobów wykonywania 
pracy. Rynek i klienci oczekują, że produkty i usługi 
zostaną im dostarczone szybko i w sposób dopasowany 
do ich potrzeb. Z drugiej strony firmy potrzebują dostępu 
do wykwalifikowanych osób, które mogłyby włączyć 
krótkoterminowo w swoje projekty, podnosząc potencjał 
na ich przełomowy i innowacyjny wymiar. Pracownicy, 
szczególnie z pokolenia millenialsów oczekują większego 
zróżnicowania projektów. I to właśnie technologia przynosi 
rozwiązanie tam, gdzie potrzeba jest by talenty spotkały się 
z potrzebami organizacji. 

Podobnie jak japońska koncepcja „just in time” 
zrewolucjonizowała procesy dotyczące łańcucha dostaw, 
a rewolucja dotCom zmieniła rynek e-commerce, tak obecnie 
dokonuje się również transformacja rynku pracy, dzięki 
której, dynamiczne biznesy mogą odpowiadać na wyzwania 
rynkowe poprzez wykorzystanie bardziej elastycznej 
i sprawnej siły roboczej, która nie generuje również wysokich 
kosztów.

8 Mark Carney, Liverpool John Moores University Roscoe Lecture, 5 grudnia 
2016.
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Od zakłóceń…

Teoria przełomowych innowacji została po raz pierwszy 
wygłoszona przez Claytona Christensena w 1995 roku 
i zaprezentowana jako rewolucyjna zmiana modelu 
biznesowego przez technologię. W ciągu 20 lat nabrała 
szerszego znaczenia - nie dotyczy jedynie technologii, ale 
obejmuje także politykę społeczną, geopolitykę i trendy 
makroekonomiczne.

Firmy, rządy i ludzie są częścią zmian, których jeszcze kilka 
lat temu nikt nawet nie przewidywał. Sztuczna inteligencja 
i robotyka kształtują rynek pracy, a drony i zdalnie sterowane 
samochody nieodwracalnie zmieniają procesy logistyczne 
oraz łańcuchy dostaw. 

Trzy główne siły przełomowych innowacji to technologia, 
globalizacja oraz demografia. 

• Technologia – postęp technologiczny od stuleci zaburza 
modele biznesowe. W naszym życiu kolejne fale rewolucji 
informatycznej doprowadziły do upowszechnienia 
dostępu do danych, wzmocnienia pozycji konsumentów 
i stworzenia nowych gałęzi przemysłu. A to dopiero 
początek odkrywania możliwości technologii - Internet 
rzeczy, wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja, 
robotyka – te zjawiska mogą zdominować świat, takim, jak 
jest on nam znany obecnie.

• Globalizacja - dzięki liberalizacji handlu i rozwojowi rynków 
wschodzących, globalizacja w ostatnich dziesięcioleciach 
zdaje się być samonapędzającą się machiną nie do 
zatrzymania. Trendy te zaburzają istniejące modele 
biznesowe, tworząc nowych konkurentów, przyczyniając 
się do zmian w łańcuchach dostaw i obniżek cen. 

• Demografia - w nadchodzących dziesięcioleciach 
stosunkowo wysokie wskaźniki urodzeń spowodują, 
że Afryka i Indie będą stanowić „motory” wzrostu 
gospodarczego. Zjawisko starzejących się społeczeństw 
wpływa na zmiany we wszelkich aspektach życia: 
od opieki zdrowotnej, po sektor nieruchomości czy 
turystyki. Millenialsi wpływają na zmiany, jakie zachodzą 
w miejscach pracy. 
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… do megatrendów

z tradycyjnymi barierami wejścia, jak np. nieruchomości, 
infrastruktura IT, łańcuchy dostaw i inne aktywa. 
Tymczasem firmy technologiczne nie mają takich 
problemów i z łatwością wchodzą na teren do tej pory 
zarezerwowany dla tradycyjnych graczy. 

• Silna pozycja klientów - nowi konsumenci ufają bardziej 
sobie niż markom bądź firmom. Wybierają produkty 
rekomendowane przez innych konsumentów. To oni, a nie 
tradycyjne reklamy, tworzą marki. Dlatego, np. Mercedes 
czy Levi’s korzystają z usług wpływowych osób, by za ich 
pośrednictwem rozpowszechniać informacje o swoich 
produktach na Snapchacie, YouTubie czy poprzez media 
społecznościowe. Równocześnie konsumenci wykorzystują 
platformy crowdfundingowe, by wspierać ulubione marki 
lub start-upy. Crowdsourcing jako proces pozwalający 
angażować szerokie grupy i społeczności staje się 
kluczowym elementem strategii firm, które chcą osiągać 
sukces. 

• Przyszłość inteligentnych rozwiązań - inteligentne 
rozwiązania obejmują wiele obszarów od zdrowia czy 
bankowości przez całe miasta. Rozwiązania te służą do 
zarządzania aktywami, infrastrukturą czy transakcjami, 
analizują je i przekształcają w efektywniejsze narzędzia. 
Ich nieodłącznym elementem jest sztuczna inteligencja, 
która już jest podstawą telefonicznych centrów obsługi 
klienta czy smartfonów. 

• Rewolucja behawioralna - coraz częściej tradycyjną 
ekonomię zastępuje ekonomia behawioralna, która 
łączy w sobie elementy psychologii i nauk społecznych. 
Stosowanie ekonomii behawioralnej na szeroką skalę 
umożliwiła rewolucja technologiczna, którą obserwujemy 
również w Polsce oraz cały ekosystem start-upowy. 
Smartfony, sensory, technologie wykorzystujące 
media społecznościowe są w stanie monitorować 
nasze zachowania i dopasowywać rozwiązania i oferty 
do indywidualnych potrzeb, wpływając pośrednio 
i bezpośrednio na decyzje zakupowe klientów.

Te trzy aspekty redefiniujące nasz świat powodują 
powstawanie nowych trendów w praktycznie każdej 
dziedzinie życia. 

EY zidentyfikował 8 najważniejszych, które koncentrują się 
wokół poniższych zagadnień:

• Zasoby naturalne - trendy demograficzne wskazują, 
że w 2050 roku na świecie będzie 9,7 miliarda ludzi. 
Aby zaspokoić ich podstawowe potrzeby, koniecznym 
jest sięgnięcie do odnawialnych źródeł energii. Według 
Międzynarodowej Agencji Energetyki w 2014 roku 
odnawialne źródła energii wytworzyły połowę światowych 
zasobów energii. W 2040 roku ma to być nawet więcej niż 
50% całej wytwarzanej energii na świecie. 

• Nowa definicja ochrony zdrowia - nie da się utrzymać 
dotychczasowej dynamiki wzrostu nakładów na zdrowie, 
przede wszystkim z powodu starzejących się społeczeństw 
oraz globalizacji. Według szacunków Światowego Forum 
Ekonomicznego w latach 2010-2030 choroby przewlekłe 
będą kosztowały globalnie 47 bilionów USD. Tymczasem 
cyfrowe rozwiązania w ochronie zdrowia, takie jak: 
aplikacje mobilne, elektroniczna galanteria, wykorzystanie 
mediów społecznościach oraz systemów analitycznych, są 
niezwykle efektywne kosztowo.

• Umiastowienie świata - W 1970 roku były tylko 
2 megamiasta, mające powyżej 10 milionów mieszkańców 
- Tokio oraz Nowy Jork. W 2014 roku ich liczba urosła do 
23, a w 2030 może ich być aż 41. Zmiany klimatyczne 
będą wyzwaniem dla miast zarówno w krajach 
rozwiniętych, jak i rozwijających się. Urbanizacja oznacza 
zwiększony popyt na infrastrukturę, ale wybudowaną 
w sposób równoważący również inne niż ekonomiczne 
czynniki społeczne. 

• Nowa definicja sektorów gospodarki - przełomowe 
innowacje demokratyzują informacje, obniżając barierę 
wejścia na rynek. Tym samym przedsiębiorstwa, które 
do tej pory były filarami danego sektora gospodarki, 
tracą swoją dominującą pozycję. W dodatku borykają się 
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• Rynek pracy przyszłości - ósmym megatrendem 
wyróżnionym przez EY jest przyszłość rynku pracy. 
Sztuczna inteligencja, robotyka, wirtualna rzeczywistość, 
Internet rzeczy oraz platformy ekonomii współdzielenia 
przejmą pracę wykonywaną przez ludzi. W wielu 
sektorach już tak się dzieje - pracę tracą nie tylko 
robotnicy, ale także np. kasjerzy w supermarketach. 
Do tej pory jednak technologia nie zastępowała osób 
wykonujących pracę umysłową. Teraz to się zmienia. 
W sektorze finansowym zaczynają rządzić algorytmy, 
np. w handlu wysokiej częstotliwości (ang. high-frequency 
trading, HFT). Sztuczna inteligencja zaczyna oddziaływać 
na sektor ochrony zdrowia poprzez aplikacje mobilne, 
roboty chirurgiczne czy algorytmy do diagnostyki. 

Światowe Forum Ekonomiczne szacuje, że technologia, 
w połączeniu z aspektami społeczno-ekonomicznymi 
i demograficznymi przejmie do 2020 roku 
w 15 najważniejszych gospodarkach świata ponad 
5 milionów miejsc pracy. Amerykański Intuit – twórca 
oprogramowania finansowego i podatkowego - przewiduje, 
że w ciągu 5 lat 40% Amerykanów będzie pracowało jako 
freelancerzy (z jęz. angielskiego – GIGers).
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Rosnąca popularność  
– globalny fenomen „GIG”

Jak wynika z badań EY dotyczących zjawiska alternatywnych 
form angażowania personelu, jeden na dwóch 
ankietowanych pracodawców zwiększył skalę wykorzystania 
zewnętrznych profesjonalistów w ciągu ostatnich pięciu lat. 

Jest to zgodne z najnowszymi badaniami ekonomistów 
Uniwersytetu Harvarda1, które pokazały, że liczba 
pracowników zatrudnionych w alternatywnych organizacjach 
pracy wzrosła o 66% w ciągu 10 lat do 2015 roku. 

Jest to porównywalne z zaledwie 6% wzrostem ogólnego 
zatrudnienia w USA w tym samym okresie.

1 Katz, Lawrence, Krueger, Alan, The Rise and Nature of 
Alternative Work Arrangements in the United States, 
1995–2015, 29 Marca 2016

Specjaliści wskazują kilka przyczyn tak szybkiego wzrostu 
liczby freelancerów. Jako jedną, a zarazem główną z nich 
wskazuje się światowy kryzys gospodarczy w latach 
2008-2009. W tym okresie firmy koncentrowały się na 
ograniczaniu kosztów, co ostatecznie doprowadziło do 
zmniejszenia zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin.

W badaniu EY Contingent Workforce Study amerykańscy 
pracodawcy donoszą, że średnio 17% kapitału ludzkiego 
w ich organizacji to tymczasowa siła robocza. Jednocześnie 
20% organizacji zaraportowało, że w 2016 r. indywidualni 
profesjonaliści stanowili 30% zasobów ludzkich. 

Gdy praca na całe życie  
staje się pracą na jeden dzień

Praca w modelu GIG 
z niszowej stała się 
globalnie zauważalnym 
fenomenem
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odsetek firm które odnotowały wzrost 
wykorzystania alternatywnych form angażowania 

personelu w ciągu ostatnich 5 lat   

50%

66%

28%

taki przyrost zastosowania alternatywnych form 
angażowania personelu odnotowano w USA w 

ciągu 10 lat   

wzrost liczby samozatrudnionych w Wielkiej 
Brytanii w ciągu 10 lat  

organizacji szacuje wzrost wykorzystania  
alternatywnych form angażowania personelu 

w ciągu najbliższych 5 lat   

40%

organizacji szacuje wzrost wykorzystania  
alternatywnych form angażowania personelu  

o 30 lub więcej procent   

25%

organizacji zatrudniających  100,000 I więcej 
pracowników szacuje wzrost wykorzystania  

alternatywnych form angażowania personelu  
o 30 lub więcej procent  do roku 2020 

 

33%

Globalny fenomen który będzie rósł w siłę… 
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W Unii Europejskiej opisany trend jest także widoczny. 
Jak  wskazują statystyki Eurostatu, w 2016 roku 
30,6 mln ludzi w wieku 15-64 lat prowadziło indywidualną 
działalność gospodarczą (samozatrudnienie). Populacja ta 
stanowi 14% zatrudnionych ogółem. 

W Wielkiej Brytanii liczba samozatrudnionych w 2016 r. 
osiągnęła rekordowe 4,8 mln osób, co oznacza 28% wzrost 
tej grupy w okresie dekady, w porównaniu do zaledwie 
6% wzrostu ilości zatrudnionych na etat w tym samym 
czasie. 
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Wśród państw członkowskich UE, Polska plasuje się 
na trzecim miejscu pod względem samozatrudnienia, 
ze wskaźnikiem 18% samozatrudnionych wśród osób 
pracujących zarobkowo1 . 

Co ciekawe, z badań dotyczących freelancerów 
w Polsce wynika, że prawie 34% ankietowanych świadczy 
usługi zewnętrznego konsultingu dopiero od roku. 
Dla porównania, odsetek bardziej doświadczonych GIGerów 
(5-10 lat prowadzenia działalności) wynosi tylko 14,5%2.

1  Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostatnews/-/
 DDN-20170906-1
2 Raport Polski Freelancer 2016,  

https://useme.eu/pl/help/image/Raport%3A_Polski_Freelancer_2016

Podobny trend 
obserwowany jest w wielu 
krajach. Niewątpliwie GIG 
to już globalny fenomen
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Zanim zapanuje era robotów, a być może nastąpi to 
szybciej niż się mogłoby wydawać, to właśnie ludzie 
jeszcze przez dłuższy czas pozostaną w firmach 
najważniejsi. 

Na co dzień w biznesach rodzinnych panuje swoista 
symbioza – pracownicy wspierają założycieli, 
a rodziny – pracowników. Bardzo często mam 
przyjemność rozmawiać z osobami, które doceniają 
ciepło i bliskie, rodzinne relacje panujące w takich 
przedsiębiorstwach. To właśnie ta wyjątkowa 
atmosfera i dbałość ze strony właścicieli powodują, 
że ludzie chcą pracować właśnie w biznesie 
rodzinnym. 

Jednak mimo pozytywnych skojarzeń zbudowanych 
wokół rodzinnych biznesów, właściciele tych firm, 
oceniają własne kompetencje w sferze zarządzania 
ludźmi niżej niż w innych obszarach. Innymi słowy, to 
właśnie ta – ludzka - twarz zarządzania stanowi ważny 
obszar do osobistego rozwoju. Paradoks? 

Niekoniecznie. Firmy Rodzinne zdają sobie sprawę, 
że w dzisiejszych czasach nie wystarczą szczere 
intencje i atmosfera ogniska rodzinnego w pracy, 

aby wygrać wojnę o talenty. Dziś jest czas na 
opracowanie nowoczesnych metod rekrutacji, 
sposobów motywowania i doceniania pracowników. 
Z pewnością pomocne mogą być nowoczesne metody 
na pobudzanie innowacyjności w firmach, takie jak 
odwołanie się do zbiorowej inteligencji pracowników 
w rozwiązywaniu codziennych problemów 
biznesowych czyli tzw. crowdsourcing. To może dać 
realną szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Mamy wielkie uznanie dla wybitnych przykładów 
rodzinnych kultur pracowniczych i dla 
doświadczonych kadrowców, którzy często od zera 
współtworzyli firmy razem z właścicielami. EY od 
lat współpracuje z właścicielami firm rodzinnych, 
wspierając ich także w obszarach zarządzania 
zasobami ludzkimi. W naszej pracy uzupełniamy 
kompetencje tych nadzwyczajnych organizacji 
o wiedzę z różnych stron świata, doświadczenie 
płynące z wielu projektów i o nowoczesne 
rozwiązania zarządcze. W efekcie kompetencje 
przyszłości łączą się z tradycyjnymi wartościami: 
niech inni próbują dogonić na rynku taką mieszankę! 

Firma rodzinna – tu ludzie są  
(i będą) fundamentem sukcesu 

Marek Jarocki 
EY Polska 
Partner w Zespole People Advisory 
Services w Dziale Doradztwa 
Podatkowego EY 
marek.jarocki@pl.ey.com
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W morzu możliwości  
… korzyści dla firm

Wszystko wskazuje na to, że czasy ekonomii GIG szybko 
się nie skończą, a organizacje coraz powszechniej będą 
korzystać z alternatywnych form pozyskiwania i współpracy 
z talentami. Spróbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytanie 
co ich do tego skłania najbardziej.

Jak wynika z przeprowadzonego badania, angażowanie 
GIGerów umożliwia organizacjom bardziej elastyczne, 
szybkie działanie i zręczne zarządzanie (z ang. agile project 
management) przy jednoczesnej kontroli kosztów. 

Korzystanie z pracowników kontraktowych pozwala 
pracodawcom reagować na wzrosty i spadki popytu, które są 
związane z sezonowymi trendami. Nowoczesna technologia 
pozwala niezależnym profesjonalistom angażować się 
w dowolne, nawet zagraniczne, projekty, co nigdy wcześniej 
w sytuacji standardowego zatrudnienia nie było możliwe na 
taką skalę.

Nie sposób pominąć korzyści o wymiarze bardziej 
strategicznym, związanym z zarządzaniem zmianą: 
organizacje wykorzystują elastyczne formy zatrudniania 
do przezwyciężania oporu przed zmianami u personelu 
złożonego z pracowników zatrudnionych w tradycyjnym 
modelu. Tymczasowi konsultanci i sposób ich rekrutacji 
mogą pomóc w napędzaniu i przyspieszaniu zmian. 
Stanowiąc pomost do integracji nowych produktów, usług, 
technologii i innych działań operacyjnych, przyczyniają 
się do ekspansji modelu biznesowego w sektorach, 
gdzie rzeczywistość jest tak dynamiczna, że zmienia się 
z dnia na dzień, bez potrzeby poświęcania przez firmy 
dłuższego czasu na budowanie pełnych zespołów złożonych 
z pracowników zatrudnionych w tradycyjnym modelu. 

firm czerpie z wiedzy i doświadczeń 
GIGerów realizując projekty 
wychodzące zakresem poza możliwości 
obecnej kadry pracowniczej

WIEDZA  

KOSZTY 

SEZONOWOŚĆ 

ZMIANA KULTUROWA  

56%

firm postrzega to zjawisko jako 
narzędzie pozwalające w sposób 
bardziej elastyczny zarządzać kosztami

55%

firm korzysta z pracowników 
tymczasowych by odpowiedzieć na 
wahania w poziomie zapotrzebowania 
na pracowników wynikające z fluktuacji 
popytu    

42%

firm wierzy że pracownicy tymczasowi 
mogą przyczynić się do zmiany 
kulturowej w organizacji (pokonanie 
niechęci do zmiany)  

50%

Co skłania firmy do  
korzystania z tymczasowych 

pracowników 
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Sam sobie sterem, żeglarzem, 
okrętem… korzyści dla 
pracownika kontraktowego

Niektórzy twierdzą, że zjawisko pracy na kontrakcie jest 
popularne głównie wśród tych osób, które nie są w stanie 
znaleźć zatrudnienia na stałe. Wyniki z przeprowadzonego 
badania wskazują na coś innego. Ponad połowa GIGerów 
upatruje bowiem w tej formie współpracy z biznesem szansę 
na swój rozwój zawodowy i budowanie ścieżki kariery. 

GIGer może jednego dnia zaprojektować aplikację 
dostosowaną do potrzeb klienta, a następnego – 
przeprowadzić dokładną analizę giełdową. Za tydzień 
natomiast może współpracować ze specjalistą z zupełnie 
innej dziedziny – łącząc siły stworzą kompleksowe 
rozwiązania wykraczające poza utarte schematy myślowe.

Otwarty system pracy w ekonomii GIG to z jednej strony 
możliwość dowolnego wyboru rodzaju i ilości przyjmowanych 
zleceń, a z drugiej – zwiększenie jakości rezultatów pracy 
zlecanej przez organizacje. To sukces dla obu stron.

Z badań wynika, że zdecydowana większość freelancerów 
nie preferowałaby zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin. 
Dwie trzecie z nich uważa, że korzyści z tej formy pracy 
zawsze lub w większości przypadków przeważają nad 
negatywami. 

Ta bezprecedensowa transformacja rynku pracy 
powodowana jest zarówno zmianą postaw wobec pracy, 
jak i modyfikacją potrzeb pracodawców. 

Czy GIGer właściwie 
chce nim być?

GIGerów upatruje 
w alternatywnych formach 
współpracy z biznesem szansę 
na swój rozwój zawodowy 
i budowanie ścieżki kariery.

56%

woli pracę od zlecenia do 
zlecenia zamiast pracy na 
pełen etat.

52%

uważa, że korzyści z tej formy 
pracy zawsze lub w większości 
przypadków przeważają nad 
negatywami.

66%
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80%

49%

33%

20%

ceni sobie elastyczność

GIGerzy 
doceniają korzyści 

podoba się możliwość 
zarządzania swoim czasem

docenia możliwość 
pracy z domu

— jedynie 20% było zmuszonych do 
tej formy pracy z uwagi na brak 
adekwatnych ofert pracy na etat

Z badania wynika, że pracownicy kontraktowi jako główne 
zalety swojej pracy postrzegają elastyczność (czasu 
wolnego, możliwość pracy z domu), możliwość decydowania 
o swoim czasie i zleceniach oraz różnorodność. Dla 
większości z nich ten rodzaj pracy jest wynikiem podjęcia 
przez nich świadomej decyzji. 
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Niezależność ponad wszystko? 

pracowników kontraktowych czuje się 
outsiderami w porównaniu do pracowników 

etatowych

40%

pracowników kontraktowych pracowałoby 
inaczej gdyby byli zatrudnieni na etacie; 

25% z nich dawałoby z siebie więcej

65%

dla 26% cele biznesowe zleceniodawcy 
nie są znane

26%

Swoboda w podejmowaniu decyzji i elastyczny czas pracy 
to najpotężniejsze argumenty przemawiające za pracą 
w formule GIG. Warto przyjrzeć się jednak kwestiom, które 
dla indywidualnych profesjonalistów stanowią wyzwania. 

Dla tymczasowych konsultantów brak pozapłacowych 
świadczeń pracowniczych jest najbardziej znaczącą wadą 
pracy w formule GIG. Niektórzy z nich uważają, że ich brak 
może być wyrównany przez wyższą stawkę wynagrodzenia 
za zlecenie. Brak płatnego urlopu i kwestia pewności 
zatrudnienia stanowią bolączkę GIGerów. 

Obawa o brak benefitów jest znacznie mocniej zarysowana, 
niż inne wskazywane w ankietach wady pracy GIG, wśród 
których wyróżniły się jeszcze: negatywny wpływ pracy 
jako zleceniobiorca na możliwość przewidywania swoich 
wpływów finansowych, ograniczenia w zakresie rozwoju 
osobistego czy trudności z budowaniem sieci kontaktów 
w miejscu pracy. Mimo tych wyzwań ponad połowa GIGerów 
przyznaje, że taki schemat pracy im odpowiada, tylko 
15% nie podpisałoby się pod tym stwierdzeniem.

Skoro mowa o środowisku pracy, warto zwrócić uwagę 
na fakt, że GIGerzy mają tendencję do odczuwania 
gorszego traktowania przez pracodawców w stosunku 
do pełnoetatowych pracowników. Czy jednak mają powody 
do zmartwień? 

Według badania EY, wielu GIGerów twierdzi, że pracowaliby 
inaczej, gdyby byli zatrudnieni na stałe (65%), a 20% z nich 
przyznało, że byliby skłonni pracować dłużej w ciągu dnia. 
Zasadniczo jednak reprezentanci tymczasowej kadry mają 
poczucie odpowiedzialności za zlecone zadania i są tak 
samo zaangażowani w pracę dla swoich pracodawców, jak 
pracownicy etatowi. Mimo tego, aż 40% z nich przyznaje, 
że czują się outsiderami. 

GIGerzy chcą być 
częścią zespołu
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Praca nieetatowa ma w Polsce dwojakie oblicze. 
Z jednej strony kojarzy się z brakiem stałego 
zatrudnienia i uboższym pakietem socjalnym, 
a z drugiej strony z zatrudnieniem ekspertów 
lub pracowników tymczasowych na określone 
projekty, czy prace sezonowe. Niezależnie od 
powodów podjęcia tej formy współpracy pomiędzy 
zleceniodawcą i zleceniobiorcą, pociąga ona za sobą 
istotne zmiany zarówno w kulturze organizacyjnej, 
jak i systemach wynagrodzeniowych, czy kanałach 
rekrutacyjnych. 

Aby w pełni wykorzystać potencjał takich 
pracowników-zleceniobiorców firmy muszą dokonać 
adaptacji do nowych oczekiwań rynku pracy, zarówno 
pod kątem wartości wynagrodzenia, jak i jego części 
składowych. Zleceniobiorcy bowiem także chcą 
otrzymywać premie i nagrody za wysoką jakość 
swojej pracy, a nawet uczestniczyć w zyskach ze 
wspólnego przedsięwzięcia.

Aby zastosować konkurencyjne środki motywacji 
i retencji dla takich osób, firmy powinny przygotować 
się zarówno pod kątem prawnym (przepisy 
dotyczące zleceniobiorców są dynamiczne), jak 
i efektywnościowym (stosowanie aktualnych wycen 
stanowisk i badań porównawczych). 

Nowe (stare?) metody 
motywowania freelancerów 

Dr Karol Raźniewski  
EY Polska 
Associate Partner w Zespole 
People Advisory Services w Dziale 
Doradztwa Podatkowego EY 
karol.razniewski@pl.ey.com
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Wraz z rozwojem ekonomii GIG i postępującym 
uelastycznianiem się rynku pracy, pojawiają się nowe 
wyzwania dla organizacji.

Czy indywidualni profesjonaliści są tak samo zmotywowani 
jak pracownicy etatowi? Czy można jeszcze lepiej nimi 
zarządzać by przynosili lepsze wyniki? 

Ekonomia współdzielenia otwiera 
przed firmami nowe możliwości, 
ale także skłania do refleksji nad 
nowymi sposobami pozyskiwania 
i zatrzymywania talentów.  

Badanie przeprowadzone przez EY sugeruje, że organizacje 
wciąż jeszcze nie poradziły sobie z wypracowaniem 
optymalnego modelu operacyjnego wspierającego 
procesy rekrutacji i zarządzania tymczasową siłą 
roboczą. Procesy wielu firm dotyczące pracowników 
kontraktowych są rozproszone w ramach organizacji, 
podatne na „ręczne” sterowanie. Ocena ich efektywności 
niejednokrotnie opiera się na bardzo podstawowych 
systemach niepopartych przemyślaną analityką danych, 
a procesy on- i offboardingowe praktycznie nie istnieją 
(55% pracowników kontraktowych przyznaje że nie przeszło 
procesu onboardingu przy rozpoczęciu współpracy ze 
zleceniodawcą). Powoduje to duże nieefektywności 
procesowe, ale może również wywoływać poważne ryzyka 
i przeoczenia. 

Wyzwania dla 
organizacji 

Dostosowanie kluczem  
do sukcesu
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Oprócz ryzyka organizacyjnego, istnieje również 
szereg kwestii, które trzeba przemyśleć i odpowiednio 
zabezpieczyć. Chodzi tutaj głównie o ryzyka prawne 
i podatkowe związane z odmiennym sposobem traktowania 
i odróżnieniem pracowników etatowych od pracowników 
na żądanie, często prowadzących indywidualną działalność 
gospodarczą i rozliczanych na zasadzie „firma-firma”.

Eliza Skotnicka  
EY Polska 
Senior Manager w Zespole People 
Advisory Services w Dziale 
Doradztwa Podatkowego EY 
eliza.skotnicka@pl.ey.com
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Firmy powinny wziąć pod uwagę przypisanie 
odpowiedzialności za ten obszar właściwej osobie 
/ departamentowi.

Czy wiadomo kto w organizacjach ponosi 
odpowiedzialność za obszar pracowników 
kontraktowych? 

Kto jest odpowiedzialny za obszar 
pracowników kontraktowych? 

przyznaje, 
że modele 
zarządzania 
tymczasową siłą 
roboczą sa 
rozproszone.

37%

używa systemów 
zarządzania 
dostawcami do 
zarządzania 
tymczasową siłą 
roboczą.

Ponad 

30%

Ponad 

30%
używa 
niezautomatyzowanych 
systemów 
offboardingowych 
w odniesieniu do 
tymczasowych 
pracowników. 

tymczasowych 
pracowników 
przyznaje, że nie 
przeszła procesu 
onboardingu.

55%
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Case study
Spółka z branży konsultingu strategicznego/ IT posiada 
zróżnicowaną strukturę zatrudnienia i współpracy 
w ramach swojej organizacji. Wraz z rozwojem firmy, 
dynamicznie zmienia się proporcja pracowników 
etatowych do zewnętrznych podwykonawców. Ich 
pozyskiwanie i nawiązywanie współpracy z nimi leży 
aktualnie w gestii i zostawione jest decyzji managerów 
liniowych. Dział HR w tej spółce odpowiada jedynie za 

obszar osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę. 
W firmie istnieją wprawdzie procedury potwierdzania 
możliwości współpracy z kontrahentami, w których bierze 
udział dział zakupów, ale w praktyce nie są one w ogóle 
dostosowane do coraz to nowych sytuacji współpracy ze 
zleceniobiorcami na zasadach projektowych. Procedury 
te są ponadto bardzo długotrwałe, w praktyce więc 
– często pomijane. 

Spółka identyfikuje brak odpowiedniego zarządzania 
swoimi zasobami talentów i współpracowników. 
Z taką sytuacją wiąże się szereg ryzyk: od prawno 
– podatkowych po reputacyjne, a w ekstremalnych 

przypadkach nawet narażenie członków zarządu na 
pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnoprawnej lub 
karnej. 

Przegląd procesów w spółce dotyczących tymczasowych 
współpracowników pozwoli zdiagnozować i zmierzyć 
ryzyka oraz zidentyfikować dublujące się mechanizmy. 
Na podstawie diagnozy zostaną stworzone nowe, 

dostosowane do praktycznego funkcjonowania 
w organizacji procesy i procedury. Ustrukturyzowane 
systemy pozwolą również na zwiększenie efektywności 
kosztowej, procesowej, administracyjnej. 

Rozpoczyna się od zdefiniowania 
rodzajów pracowników 
nieetatowych. Kiedy, gdzie i jak są 
wykorzystywane te alternatywne 
formy zatrudnienia. Zdefiniowanie 
całościowego procesu od początku 
do końca (end-to-end) oraz 
przypisanie odpowiedzialności 
w łańcuchu pozyskiwania talentów. 
Zatwierdzenie procesów przez 
odpowiednie departamenty: prawny, 
zarządzania ryzykiem, finansowy aż 
do sponsorów obszaru pracowników 
kontraktowych w randze członków 
zarządu. 

Pozwoli zidentyfikować luki 
w procesach. Czy kontrahenci są 
wykorzystywani w odpowiedni 
sposób? Czy technologia jest 
wystarczająco sprawna i przydatna? 
Czy struktury są odpowiednio 
wdrożone pod względem 
podatkowym i systemu świadczeń 
niepieniężnych? 

Po tym jak luki zostały 
zidentyfikowane i stworzony 
został korporacyjny standard 
procesowy, przychodzi czas na 
formułowanie rozwiązań. Czy są 
takie elementy, którymi trzeba zająć 
się priorytetowo. Warto zacząć 
od sprawdzenia czy występują 
departamenty, w których pracują 
głównie osoby niezwiązane z firmą 
stosunkiem pracy. 

Problem

Rozwiązanie

1 2 3Stworzenie  
przejrzystego standardu 

Zderzenie standardu 
z obecnymi procesami 

Uzupełnienie luk 
w sposób dający 
najwyższy zwrot (ROI)
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na liście priorytetów 
w obszarze pracowników 
tymczasowych wskazuje 
usprawnienie 
procesów pozyskiwania 
talentów.    

 

 

 

firm uważa, że pracownicy 
kontraktowi hamują 
rozwój pracowników 
etatowych.

 

47% 37%

firm dostrzega związek 
pomiędzy pracownikami 
kontraktowymi 
a zwiększonym 
ryzykiem bezpieczeństwa 
informacji, własności 
intelektualnej
i cyberbezpieczeństwa.   

firm oczekuje większej 
liczby zasad i regulacji 
w odniesieniu do 
pracowników 
kontraktowych.

44%15%

firm nie wierzy w swoje 
zdolności do poprawy procesów 
zarządzania talentami
i umiejętnościami pracowników 
kontraktowych. 

 
34%

Potrzeba zmian 

Usprawnienie procesów pozyskiwania tymczasowych 
pracowników jest na pierwszym miejscu listy priorytetów 
firm w temacie GIG. Pozostałe zadania dotyczą zarządzania 
talentami / umiejętnościami, jakości usług, procesów oceny 
i nadzoru nad stroną kosztową. Kluczowe zadanie dotyczy 
wypracowania modelu operacyjnego, tak aby obszar ten 
funkcjonował bez zakłóceń. 

pracodawców w ciągu ubiegłego roku 
doświadczyło trudności w zrekrutowaniu 

kandydata posiadającego określone 
umiejętności.

90%

Ponad 50% firm była zmuszona do inflacji 
poziomu wynagrodzeń dużo ponad standard 

rynkowy, aby zagwarantować sobie kandydatów 
do pracy.

50%

- perspektywa pracodawców

Jak pokazują statystyki, pracodawcy napotykający na 
problemy rekrutacyjne najczęściej wykorzystują argument 
związany z wynagrodzeniem. A może istnieje bardziej 
efektywna droga?
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Centra Usług Wspólnych to jeden z najdynamiczniej 
rozwijających się sektorów na polskim rynku pracy, 
który nieustannie potrzebuje nowych pracowników. 
Tam słowa rekrutacja, retencja i rotacja odmieniane 
są przez wszystkie przypadki, a zespoły HR poszukują 
różnych skutecznych metod, aby zapewnić stały 
dopływ pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. 
Niemniej wysiłków poświęcają na działania 
pozwalające zatrudnione osoby zatrzymać. 

Wkroczenie osób z kultury GIG do schematu 
zatrudnienia w centrach usług wspólnych to tylko 
kwestia czasu. Na pewno spowoduje dodatkowe 
wyzwania po stronie biznesu. Modele zarządzania, 
ścieżki kariery i procesy obsługi klienta biznesowego 
skonstruowane są w oparciu o dużą standaryzację 
oraz mocno zdefiniowaną kulturę organizacyjną 
i wartości. Automatyzacja i wkomponowanie 
w proces freelancerów będzie rodziło potrzebę ich 
redefiniowania, a może nawet stworzenia od nowa.

Największym wyzwaniem wydaje się stworzenie 
środowiska, w którym zarówno roboty, osoby na 
stałe zatrudnione, jak i pracownicy nieetatowi 
będą wspólnie tworzyć nową kulturę i wartości, na 
których firma się opiera, co umożliwi im skuteczną 
współpracę. Dotychczasowe schematy rekrutacji, 
mechanizmy motywacji, budowania ścieżek 
kariery i schematów wynagrodzeń będą musiały 
odpowiednio ewoluować, aby ta nowa kultura mogła 
się w ich ramach odpowiednio „zaaklimatyzować”. 
Przykładowo - jeżeli pracownik GIG dołączy do 
organizacji zaledwie na kilka miesięcy, proces jego 
rekrutacji musi pozwolić na szybkie sprawdzenie już 
na samym początku, czy jego wartości są spójne 
z duchem organizacji – ponieważ na proces uczenia 
i adaptacji w tym przypadku nie będzie niestety 
czasu.

Właściwi ludzie  
na właściwym miejscu 

Katarzyna Tomalak 
EY Polska 
Associate Partner w Zespole 
People Advisory Services w Dziale 
Doradztwa Podatkowego EY 
katarzyna.tomalak@pl.ey.com
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Zachęty dla przedsiębiorczych

Czy zmiany w prawie dotrzymują tempa postępującej 
rewolucji na rynku pracy?

Często mówi się, że rozwiązania prawne nie nadążają 
za rzeczywistością. Aby przełamać tę barierę, władze 
powierzają działanie sektorowi prywatnemu. W końcu 
to on wprawia w ruch całą gospodarkę.

Warto zauważyć, że polski ustawodawca promuje rozwój 
technologii i otwieranie własnego biznesu. 26 styczni 
a 2018 r. Sejm uchwalił ustawę Prawo przedsiębiorców 
– najważniejszą część tzw. Konstytucji Biznesu, której 
głównym założeniem jest stymulowanie przedsiębiorczości 
poprzez, między innymi, wprowadzenie pakietu ułatwień dla 
rozpoczynających własną działalność. 

Wśród przyjaznych nowym przedsiębiorcom rozwiązań 
znajdują się:

• Działalność nierejestrowa – polegająca na braku obowiązku 
rejestracji działalności, jeżeli przedsiębrane w jej ramach 
czynności generują przychody nieprzekraczające połowy 
płacy minimalnej

• Ulga na start – przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się 
do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 
6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w ciągu 7 dni 
- jak to jest obecnie. Przez kolejne dwa lata prowadzenia 
działalności będzie mógł skorzystać przez 2 lata z tzw. 
„małego ZUS-u” na dotychczasowych zasadach.

Warto zaznaczyć, że już w obecnym stanie prawnym 
przedsiębiorcy mogą korzystać z istniejących zachęt 
w postaci m.in. ulg podatkowych na działalność badawczo-
rozwojową, podwyższonych - 50% kosztów uzyskania 
przychodu dla zatrudnianych twórców (więcej na stronie 
ey.com/pl/pracownicykreatywni) i licznych możliwości 
dofinansowań.

W ostatnich latach ogromnym powodzeniem cieszą 
się rozwiązania dotyczące angażowania konkretnych 
społeczności wokół danego tematu, zadania. Często są one 
podparte metodami grywalizacyjnymi. Jednym z narzędzi 
pomocnych w tym celu jest crowdsourcing, obecny teraz 
również w Polsce (w szeregach EY jest jedna z pierwszych 
firm crowdsourcingowych w Polsce). Crowdsourcing 
zachęca do włączania się, współdziałania, pozwala dotrzeć 
z informacją do szerokich rzeszy ludzi (zasięgi budowane 
m.in. przez media społecznościowe), zgłaszania pomysłów. 

Jak pokazują badania, w ciągu najbliższych 2 lat co najmniej 
75% najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw 
będzie korzystało z crowdsourcingu. Na rynku to coś 
wyróżniającego, ale naturalnego i skutecznego zarazem. 
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Według prognoz Banku Światowego, do roku 2020, 
wartość obrotu generowanego przez pracę w modelu 
crowdsourcingowym osiągnie 25 billionów dolarów. 
Crowd economy, jak często jest określana jest 
ekonomia w modelu GIG / ekonomia współdzielenia, 
to dynamiczny ekosystem, w którym dzięki 
dedykowanym platformom technologicznym, ludzie 
mogą wytwarzać wartość dodaną. 

Wzrost poziomu digitalizacji organizacji umożliwia 
wiele punktów interakcji firmy z jednostkami. 
Platformy crowdsourcingowe pozwalają 
pracownikom, klientom i kluczowym partnerom 
uczestniczyć w usprawnianiu procesów, tworzeniu 
nowych produktów i usług, czy nawet proponowaniu 
nowych modeli biznesowych. Technologia w tym 
ujęciu nie zastępuje człowieka, stanowi pomost 
pomiędzy ludźmi tworzącymi firmę i jej najbliższe 
otoczenie, a bazowanie na kolektywnej wiedzy 
i szerokich kompetencjach, pozwala znaleźć 
niestandardowe rozwiązania i przyspieszyć proces 
innowacji. 

Rekrutacja talentów 
Różnorodność specjalizacji platform 
crowdsourcingowych już dziś pozwala na 
przyciąganie utalentowanych jednostek, które 
w tradycyjnym modelu zatrudnienia nie są 
w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału. 
Włączając się w projekty crowdsourcingowe, mają 
szansę pracować z pasją nad wyzwaniami często 
w interdyscyplinarnych zespołach rozsianych po 
świecie.

Innowacja i wzrost 
zaangażowania konsumentów 
i pracowników
W takim modelu konsumenci już od lat tworzą 
autorskie zestawy LEGO, które następnie firma 
wypuszcza na rynek, pasjonaci filmowi generują 
content video, który firmy takie jak Unilever, 
Nestle, czy Santander Bank wykorzystują do 
promocji swojej marki w sieci, czy pracują nad 
przełomowymi rozwiązaniami, a nawet odkryciami, 
jak zidentyfikowany w tym roku w całości poprzez 
platformę crowdsourcingową gromadzącą 
naukowców pasjonatów, nowy układ planetarny  
K2-138.

Crowdworking już tu jest! 

Jan Kasprzycki-Rosikoń 
EY Polska 
Associate Partner,  
Lider zespołu EY Crowdsourcing  
jan.kasprzycki-rosikon@pl.ey.com
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O badaniu

Badanie EY Contingent Workforce Study 
zostało opracowane przez ekspertów 
zespołu People Advisory Services we 
współpracy z wewnętrznym działem 
badawczym EY Sweeney. Celem tego 
badania było pozyskanie nowych 
i ciekawych informacji na temat 
fenomenu zjawiska pracy „na żądanie”. 

Przeprowadzono dwa badania

Pracodawcy – w badaniu wzięło udział 214 amerykańskich 
menedżerów. Zostało przeprowadzone za pomocą ankiety 
internetowej, do której zaproszono osoby w rolach 
kierowniczych w firmach o obrotach większych niż 
100 mln USD i zatrudniających ponad 1000 pracowników. 
Odpowiedzi udzielano w okresie od 20 kwietnia do 
27 czerwca 2016 r. 

Pracownicy tymczasowi – druga ankieta została 
przeprowadzona wśród 1008 pracowników kontraktowych 
w USA. EY Sweeney przeprowadziło sondaż online 
w okresie od 8 do 19 lipca 2016. Wszyscy respondenci 
mieli ponad 18 lat, reprezentowali różne sektory i byli 
na tamten moment zarobkujący na zasadzie nieetatowej. 
Ponad 1/3 z nich (35%) posiadała ponad 10-letnie 
doświadczenie w danym sektorze,  30% z nich dopiero 
rozpoczynało swoje doświadczenia z sektorem (nie więcej 
niż 2 lata pracy). 

Więcej informacji: 
gigeconomy.ey.com
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O firmie EY

EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących 
usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe 
i doradztwo transakcyjne. Nasza wiedza oraz świadczone przez nas 
najwyższej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach 
kapitałowych i w gospodarkach całego świata. W szeregach EY rozwijają się 
utalentowani liderzy zarządzający zgranymi zespołami, których celem jest 
spełnianie obietnic składanych przez markę EY. W ten sposób przyczyniamy 
się do budowy sprawniej funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych 
klientów, społeczności, w których żyjemy i dla nas samych. 

Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young Global Limited, 
z których każda stanowi osobny podmiot prawny. Ernst & Young Global 
Limited, brytyjska spółka z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości 
gwarancji (company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz 
klientów. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl 
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