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O odpowiedzialności w biznesie mówi się 
od dekad. Firmy coraz częściej rozu-
mieją, że ich sukces jest nierozerwalnie 

związany z wpływem społecznym, który generują. 
Wiodące światowe organizacje już dawno włączy-
ły odpowiedzialność do swoich strategii bizneso-
wych. Teraz odpowiedzialność, dzięki zmianom, 
które w dużej mierze zachodzą przy udziale  me-
diów oraz rosnących oczekiwań i aspiracji mło-
dych ludzi, wchodzi mocno w nowy obszar – HR. 
 
Co to oznacza dla działów HR?  
To szansa na stanie się liderami zmian w orga-
nizacjach. Transformacja kultury organizacyjnej  
w oparciu o zmiany społeczne, oczekiwania no-
wych pracowników w zakresie elastyczności czasu    
i miejsca pracy, nowych ścieżek kariery, spłasz-
czania struktur zespołów – to wyzwania, z któ-
rymi będą mierzyły się działy Human Resourses.  
 
Jakość zmian wdrażanych do organizacji szybko zo-
stanie zweryfikowana przez obecnych pracowników. 
Stąd, aby firma mogła skutecznie stawić czoło nad-
chodzącym wyzwaniom powinna równolegle zadbać 
o świadome kształtowanie doświadczeń pracowni-
ków, tj. tworzenie środowiska pracy wyzwalającego 
prawdziwy potencjał jednostki, organizację zapew-
niającą inspirujące przywództwo, tworzenie przy-
jaznego miejsca pracy i warunków do współpracy. 
Pracodawca powinien upewnić się czy to, co wdra-

ża jest z spójne z tym, jak postrzega go pracownik. 
 
Rośnie znaczenie kapitału społecznego w kształ-
towaniu celów przedsiębiorstwa i jego relacji z in-
teresariuszami. I nie chodzi tu o altruizm: takie 
postępowanie jest niezbędne w celu zagwa-
rantowania dobrej reputacji firmy; w celu 
przyciągnięcia, utrzymania i zaangażowania 
kluczowych pracowników; a także dbania  
o lojalność klientów.  To ten aspekt coraz czę-
ściej decyduje o tym, czy w ostatecznym rozrachun-
ku dana firma odniesie sukces, czy poniesie porażkę.

Tematem raportu Deloitte Global Human Capital Trends 2018 jest radykalna zmiana, 
z którą będą musieli zmierzyć się liderzy biznesowi na całym świecie: gwałtowna 
popularyzacja idei firmy odpowiedzialnej, z misją, przyczyniającej się do pozytywnej 
zmiany społecznej. Zjawisko to jest odzwierciedleniem rosnącego znaczenia kapitału 
społecznego w kształtowaniu celów przedsiębiorstwa i jego relacji z interesariuszami, 
które decyduje o tym, czy w ostatecznym rozrachunku dane przedsiębiorstwo odniesie 
sukces, czy poniesie porażkę. 

Wprowadzenie

CZYM JEST ODPOWIEDZIALNA 
FIRMA 4.0?  
Odpowiedzialna firma 4.0, to organizacja, 
która — dążąc do zwiększenia przychodów  
i wypracowania zysku — nie zapomina o 
swoim otoczeniu i interesariuszach. Prowadząc 
swoją działalność wsłuchuje się w trendy, które 
kształtują dzisiejszy świat, inwestuje w nie  
i aktywnie nimi zarządza. Stosuje dobre 
praktyki obywatelskie, realizuje misję 
przyczyniając się do pozytywnej zmiany 
społecznej (zarówno wewnątrz organizacji, 
jak i poza nią), daje przykład innym firmom 
oraz promuje kulturę współpracy na każdym 
poziomie organizacji. 

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/human-capital-trends.html


Wprowadzenie

W 2018 roku jesteśmy świadkami ważnych 
zmian w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, 
miejsca pracy oraz technologii wykorzystywanych 
w celach biznesowych. Tegoroczne badanie, prze-
prowadzone wśród ponad 11 tys. liderów bizne-
sowych i HR-owych na całym świecie, w tym 
198 z Polski, a także rozmowy z przedstawicielami 
kadry kierowniczej największych organizacji na-
szych czasów pozwalają stwierdzić, że czekają nas 
diametralne zmiany. 

Wśród wielu czynników wpływających na po-
pularyzację przedsiębiorstwa odpowiedzialnego,  
z misją, przyczyniającego się do pozytywnej zmiany 
społecznej można wyróżnić trzy główne makroczyn-
niki powodujące, że zmiana ta jest tak gwałtowna.  

Siła jednostki

Po pierwsze, rośnie siła jednostki, w du-
żej mierze w związku z charakterystyką pokolenia  
milenialsów. Po raz pierwszy w historii młodzi miesz-
kańcy krajów rozwiniętych uważają, że ich sytuacja 
życiowa będzie gorsza niż sytuacja ich rodziców  
i kwestionują najważniejsze założenia leżące u pod-
staw zachowań korporacyjnych, a także ekonomicz-
ne i społeczne reguły, które nimi kierują1. W grupie 
milenialsów kapitał społeczny w ogromnym stopniu 
determinuje wybór miejsca zatrudnienia i wpływa 
na decyzje zakupowe. Aż 86% młodych ludzi uważa, 
że sukces przedsiębiorstwa należałoby postrzegać 
również w innych kategoriach, nie tylko w katego-
rii wyniku finansowego2. W wielu krajach milenialsi 
już stanowią większość zasobów ludzkich, a z cza-
sem ich wpływ będzie się tylko zwiększał.

1 Deloitte, The 2017 Deloitte Millennial Survey: Apprehensive 
millennials: seeking stability and opportunities in an uncertain 
world, 2017, https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-
deloitte/articles/millennial-survey.html#, dostęp: 24 stycznia 
2018 r. 

2 Ibid. 

Na umacnianie pozycji jednostki korzystnie 
wpływa rosnące usieciowienie, dzięki któremu moż-
liwe jest wyszukiwanie informacji na temat firm  
i oferowanych przez nie produktów, wyrażanie swo-
ich opinii szerokiej publiczności oraz angażowanie 
się w ruchy społeczne w czasie rzeczywistym na ca-
łym świecie. W roku 2015 dążenie do zapewnienia 
większej przejrzystości nazwaliśmy „nagą organiza-
cją”3; w roku 2018 poszczególne osoby dysponują 
dużo większą wiedzą na temat firm i mają wobec 
nich dużo wyższe oczekiwania niż jeszcze trzy lata 
temu.

 

3 David Brown et al., “Culture and engagement: The naked 
organization,” Deloitte Insights, 27 lutego 2015. https://www2.
deloitte.com/insights/us/en/focus/human-capital-trends/2015/
employee-engagement-culture-humancapital-trends-2015.
html, dostęp: 4 lutego 2018. 
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Wypełnianie misji społecznej 

Pod drugie, od firm oczekuje się wy-
pełniania misji społecznej. Na całym świecie 
przedsiębiorstwa cieszą się większym zaufaniem 
niż administracja publiczna. Zgodnie z raportem 
Edelman Trust Barometer 2018 na całym świecie 
52% ludzi zadeklarowało, że wierzy we właściwe 
postępowanie przedsiębiorstw. W ten sam sposób 
o administracji publicznej wypowiedziało się za-
ledwie 43% respondentów4. Zwłaszcza w Stanach 
Zjednoczonych zaufanie do organów władzy spadło 
do 33%, czyli najniższego od czterech lat5. Panuje 
powszechne przekonanie, że systemy polityczne 
stają się coraz bardziej spolaryzowane i coraz gorzej 
radzą sobie z wyzwaniami społecznymi. Obywatele 
są przekonani, że organy władzy nie zapewniają ani 
równości, ani sprawiedliwości oraz, że nie zajmują 
się najpilniejszymi problemami, takimi jak: nierów-
ność dochodowa, opieka zdrowotna, różnorodność 
i cyberbezpieczeństwo. Zwracają się więc w stronę 
przedsiębiorstw, oczekując, że to one wypełnią tę 
próżnię. 

 Dla firm wiąże się to z ogromną presją, lecz 
również otwiera nowe możliwości. Przedsiębiorstwa, 
które angażują się w życie ludzi i udowadniają, że są  
godne zaufania, poprawiają swój wizerunek, zyskują 
sprzymierzeńców, a także wywierają wpływ na  
 tradycyjne mechanizmy rządzące polityką publiczną 

4 Edelman, 2018 Edelman Trust Barometer: Global Report, 
2018, str.5, https://www.edelman.com/trust-barometer, 
dostęp: 4 lutego 2018 

5 Ibid., str. 11.

lub je zastępują. Prezesi spółek Amazon, Jeff Bezos 
czy Salesforce, Marc Benioff dysponują niespotykaną 
jak dotąd umiejętnością zaangażowania swoich firm 
w działania na rzecz społeczeństwa6. Jako przykład 
może tu posłużyć nowa firma stworzona przez spółki 
Amazon, Berkshire Hathaway i JP Morgan Chase w 
celu obniżenia kosztów usług medycznych, z których 
będą korzystać ich pracownicy. W ten sposób firmy 
te próbują rozwiązać problem, z którym nie może 
sobie poradzić administracja publiczna, i obiecują 
zapewnienie korzyści dla biznesu7. Firmy, które 
wydają się zdystansowane, niezaangażowane, 
i którym brakuje wrażliwości muszą liczyć się  
z brakiem przychylności ze strony mediów trady-
cyjnych i społecznościowych oraz trudnymi pytania-
mi zadawanymi przez różnych interesariuszy.  

 

6 Marc Benioff, “Marc Benioff on Inequality in an Age of Innova-
tion,” Wall Street Journal, 17 stycznia 2018 r., https://www.
wsj.com/article_email/marc-benioff-on-inequality-in-an-age-
of-innovation-1516200852lMyQjAxMTI4MTEyODkxMjg2Wj/, 
dostęp: 4 lutego 2018. 

7 Carolyn Johnson, “Amazon, Berkshire Hathaway and JP Mor-
gan Chase join forces to tackle emloyees’ health-care costs,” 
Washington Post, 30 stycznia 2018 r., https://www.washing-
tonpost.com/news/wonk/wp/2018/01/30/amazon-berkshire-
hathaway-and-jp-morgan-chasejoin-forces-to-tackle-employ-
ees-health-care-costs/?utm_term=.367e2e55bed2, dostęp: 4 
lutego 2018 
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Technologie w służbie 
zrównoważonego rozwoju

Po trzecie, wpływ zmian technologicz-
nych, które stwarzają ogromne możliwości 
dla zrównoważonego rozwoju sprzyjające-
go włączeniu społecznemu, jest trudny do 
przewidzenia. Postęp w dziedzinie sztucznej in-
teligencji oraz nowe technologie komunikacyjne  
w sposób zasadniczy zmieniają sposób, w jaki wyko-
nywana jest praca, kto ją wykonuje oraz jej wpływ 
na społeczeństwo8.  Przykładem może być uczenie 
maszynowe, które jeszcze trzy lata temu praktycz-
nie nie istniało. Obecnie jest ono z jednej strony 
jednym z najgorętszych tematów w branży IT, a  
z drugiej — źródłem ogromnego niepokoju o miejsca 
pracy. Ludzie coraz lepiej zdają sobie sprawę, że co 
prawda gwałtowne zmiany technologiczne obiecują 
nowe możliwości, lecz ich wpływ na spójność spo-
łeczną jest trudny do oszacowania. Jest to źródłem 
niepokoju dla wielu interesariuszy, którzy oczekują, 
że przedsiębiorstwa wykorzystają nowe technologie  
z korzyścią dla ogółu.

8  Heather Stockton, Mariya Filipova, and Kelly Monahan, “The 
evolution of work: New realities facing today’s leaders,” 
Deloitte Insights, 30 stycznia 2018 r., https://www2.deloitte.
com/insights/us/en/focus/technology-and-thefuture-of-work/
evolution-of-work-seven-new-realities.html?id=us:2em:3na:4di
4438:5awa:6di:MMDDYY:fow:cam, dostęp: 4 lutego 2018 r.

     Jednak postęp technologiczny otwiera przed fir-
mami nowe możliwości pozytywnego oddziaływania  
na społeczeństwo. Potwierdzają to wyniki przepro-
wadzonego badania, w którym 87% przedstawicieli 
kadry zarządzającej wyraża przekonanie, że czwar-
ta rewolucja przemysłowa — będąca połączeniem 
technologii cyfrowych i infrastruktury informatycz-
nej — przyczyni się do wyrównania szans i zwięk-
szenia stabilności, a zdaniem 75% ankietowanych 
wpływ przedsiębiorstw na kształtowanie przyszłości 
w tym zakresie będzie dużo większy, niż wpływ ad-
ministracji publicznej i innych organizacji 9. 

  
Podstawą oceny przedsiębiorstw nie są już tyl-

ko kryteria finansowe czy jakość produktów i usług. 
Obecnie firmy ocenia się na podstawie relacji 
z pracownikami, klientami oraz lokalną spo-
łecznością, a także ich ogólnemu wpływowi 
na środowisko i społeczeństwo, co sprawia, że 
przedsiębiorstwo biznesowe staje się firmą odpo-
wiedzialną 4.0.  

9  Deloitte, The Fourth Industrial Revolution is here—are 
you ready?, styczeń 2018 r., https://www2.deloitte.com/
content/dam/insights/us/articles/4364_Industry4-0_Are-you-
ready/4364_Industry40_Are-you-ready_Report.pdf, dostęp: 4 
lutego 2018 r. 
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Zarządzanie doświadczeniami  
pracownika

Ważność Skuteczność 

Dbanie organizacji o zarządzanie doświad-
czeniami pracowników staje się niezbęd-
nym warunkiem rozwoju i powinno dziać 

się równolegle z przygotowywaniem organizacji 
na nadchodzące zmiany – trendy w zarządzaniu 
kapitałem ludzkim. 

Promowanie organizacji ukierunkowanej na 
współpracę, tworzenie środowiska wyzwalającego 
prawdziwy potencjał jednostki, czy innowacyjność, 
stają się możliwe dzięki kompleksowemu podejściu 
do zarządzania doświadczeniami pracownika.  

To najważniejsze wnioski płynące z analizy 
polskich wyników badania Human Capital Trends 
2018, w którym wzięło udział 198 liderów bizneso-
wych i HR-owych. Poniżej analizujemy ich odpowie-
dzi zarówno w polskim, jak i globalnym kontekście.  

 
NA ELEMENTY KSZTAŁTUJĄCE TE
DOŚWIADCZENIA SKŁADAJĄ SIĘ M.IN.: 

• kultura feedbacku i wsparcie 
ze strony menedżerów, 

• możliwość rozwoju zawodowego, 

• praca, która daje poczucie sensu  
i sprawczości, 

• zapewnienie inspirującego 
przywództwa, 

• współpraca i komunikacja 

• tworzenie przyjaznego miejsca pracy. 

Elementy kształtujące doświadczenie pracownika

= = = = = =

Praca dająca poczucie sensu

Możliwość rozwoju

Zaufanie do liderów

Współpraca i komunikacja

Przyjazne miejsce pracy

Wsparcie ze strony menedżerów                   95%

        94%

                     91%

                     91%

             89%

          88%

15%

Ważne/Bardzo ważne Nieważne/Średnio ważne

5%

6%

9%

9%

11%

12% Zaufanie do liderów

Współpraca i komunikacja

Wsparcie ze strony menedżerów

Praca dająca poczucie sensu

Możliwość rozwoju

Przyjazne miejsce pracy                   66%

        55%

                     55%

                     53%

             52%

          48%

15%
                34%

       45%

                    45%

                   47%

              48%

          52%

Nieskuteczne/Średnio skuteczneSkuteczne/Bardzo skuteczne
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Praca z poczuciem sensu i lider godny zaufania 
to najważniejsze elementy według ekspertów HR  
i kadry zarządzającej. Respondenci z firm działa-
jących w Polsce najwyższy priorytet przyznają tym 
dwóm obszarom - roli lidera w organizacji oraz po-
czuciu wpływu pracownika na rzeczywistość zawo-
dową, wynikającą z treści pracy. Te same czynniki 
wymieniane są jako priorytetowe w pozostałych 
krajach biorących udział w badaniu.

Zaufanie do lidera jako bardzo ważne wskazało 
2/3 respondentów. Takie inspirujące przywództwo 
rozumiane jest jako: odkrywanie i inwestowanie  
w kapitał ludzki, współpraca oparta na szczerej ko-
munikacji, postępowanie w zgodzie z misją, wizją  
i celem organizacji. Jednocześnie blisko połowa ba-
danych przyznaje, że ich organizacja faktycznie oce-
nia ten obszar jako skuteczny lub bardzo skuteczny.

Na pierwszy plan wysuwa się przyjazne miejsce 
pracy, które cechuje elastyczność (dopasowanie 
trybu pracy do stylu życia pracownika) oraz idea 
współpracy między zespołami. Rośnie również 
znaczenie wsparcia ze strony menedżerów. Prze-
jawem tego w organizacjach jest dążenie do sy-
tuacji, w której pracownik ma jasno wyznaczane  
 

cele i swobodę działania. Organizacje coraz częściej 
dbają o wdrażanie kultury feedbacku – opartej na 
nieustannej, szczerej i dwustronnej komunikacji. 
Informacje zwrotne powinny być przekazywanie na 
bieżąco tak, aby korygować złe nawyki, zamiast je 
utrwalać oraz nagradzać dobre praktyki pracowni-
ków.

Firmy w Polsce z największą rezerwą podchodzą 
do skuteczności dotychczasowych działań z obsza-
ru współpracy i komunikacji. Ponad 1/5 ekspertów 
ocenia, że ten aspekt w ich firmach nie przynosi 
efektów. Jednocześnie to jeden z ważniejszych ele-
mentów kształtujących doświadczenie pracownika 

– wynika z analizy odpowiedzi respondentów. Do 
podobnych wniosków dochodzą specjaliści związani 
z obszarem zatrudnienia z pozostałych krajów obję-
tych badaniem. Także ich zdaniem sposób współpra-
cy i komunikacji w dotychczasowej formie nie jest  
w pełni efektywny w przedsiębiorstwach. Co cieka-
we, w Polsce nieskuteczność działań ukierunkowa-
nych na współpracę i komunikację wewnątrz firm 
(20%) stanowi większy problem niż w pozostałych 
krajach (8%) i wymaga wprowadzenia usprawnień.

Praca z poczuciem sensu i lider  
godny zaufania to najważniejsze elementy 

według ekspertów HR i kadry zarządzającej.
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10 najważniejszych trendów  
w zarządzaniu kapitałem  
ludzkim

Wśród 3 najważniejszych megatrendów, z jakimi zmagają się obecnie organizacje 
znajdują się: przywództwo ukierunkowane na współpracę, większa elastyczność  
w projektowaniu ścieżki kariery pracowników oraz zmiany technologiczne i ich wpływ 
na sposób wykonywania pracy. Zdaniem polskich ekspertów z działów HR organizacje 
są dobrze lub raczej dobrze przygotowane, aby stawić im czoła. 

Zarządzanie siecią współpracowników

Zarządzanie wiekiem

Integracja ludzi, sztucznej inteligencji i robotów

Zarządzanie wpływem społecznym

Nowe metody nagradzania pracowników

Usieciowienie miejsca pracy

Well-being jako siła napędowa wydajności

Ścieżki kariery XXI wieku

Dane osobowe pracowników

Współpraca na poziomie zarządu                 85%

        85%

                     84%

                     84%

             82%

          77%

          77%

             72%

            69%

                          65%

     

           15%

           16%

           16%

          18%

        23%

        23%

      28%

            31%

          35%

15%

Ważne/Bardzo ważne Nieważne/Średnio ważne

Globalny ranking trendów HR 2018

Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm
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Polski ranking trendów

Zarządzanie wpływem społecznym

Zarządzanie siecią współpracowników

Zarządzanie wiekiem

Integracja ludzi, sztucznej inteligencji, robotyki i botów

Usieciowienie miejsca pracy

Nowe metody nagradzania pracowników

Well-being jakosiła napędowa wydajności

Dane osobowe pracowników

Ścieżki kariery w XXI wieku

Współpraca na poziomie zarządu

Ważne/Bardzo ważne Nieważne/Średnio ważne

               88%

    80%

                80%

                69%

          69%

        64%

      63%

         63%

       56%

                       56%

       

         20%

         20%

    31%

    31%

  36%

 37%

 37%

       44%

    44%

12%

Stopień przygotowania firmy 
w zakresie każdego trendu 

43%

32%

38%

34%

31%

36%

28%

23%

22%

36%

XX%

Znaczenie poszczególnych trendów dla orgnizacji

Układ trendów w pozostałych krajach objętych 
badaniem jest podobny. Z tą różnicą, że zmianie 
ulega kolejność drugiego i trzeciego miejsca. Nie-
znacznie wyższy priorytet zyskuje obszar związany 
z zarządzaniem danymi, wyprzedzając zagadnienia 
związane ze ścieżką kariery.

Z opinii polskich respondentów proces trans-
formacji, jaki zachodzi w firmach, wywołany jest  
w głównej mierze przez zmiany na rynku pracy, na-
ciski i zmiany charakterystyczne dla branży oraz 
trend związany z digitalizacją miejsca pracy.
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TREND:  
Współpraca na poziomie  
zarządu

Współpraca na poziomie zarządu to priorytet  
w oczach polskich ekspertów działów HR. Jedno-
cześnie polscy przedsiębiorcy pod tym względem 
czują się najlepiej przygotowani. 

Odejście od silosowego postrzegania organizacji 
na rzecz promowania pracy zespołowej oraz zwią-
zana z tym elastyczność współczesnych przywód-
ców, a przede wszystkim umiejętność przewodzenia 
zespołom stają się najważniejszymi wyzwaniami 
związanymi z tym trendem. Badanie pokazuje, że 
część firm w Polsce wdraża takie rozwiązania. 

Regularna współpraca poszczególnych członków 
zarządu przy realizacji długoterminowych projek-
tów jest bowiem dominującym sposobem zarzą-
dzania w polskich firmach (41%). W nieco ponad 
1/3 przedsiębiorstw obserwujemy model, w którym 
członkowie zarządu niezależnie od siebie sprawują 
kontrolę nad powierzonymi im obszarami, ale jed-
nocześnie współpracują, gdy wymaga tego sytuacja 
dzielą się pomysłami, wspólne rozwiązują problemy.

Współpraca na poziomie zarządu to trend domi-
nujący nie tylko w polskim rankingu, ale także prio-
rytetowy obszar w globalnej edycji badania. 

KOMENTARZ EKSPERTA 
DELOITTE
 
Liderzy muszą działać jak dobrze zgrana 
orkiestra, w której menedżerowie najwyższego 
szczebla podejmują wspólne działania, a także 
kierują własnymi zespołami, nie zaburzając 
ogólnej harmonii firmy. Współpracujący zarząd 
to kolejny krok w ciągłym rozwoju modeli 
przywódczych. Pozwala wykorzystać możliwości, 
zarządzać ryzykiem oraz nawiązywać relacje  
z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. 
Jak wynika z badania, firmy, w których 
kadra kierownicza regularnie angażuje się  
w długoterminową współpracę, mają  
o jedną trzecią większe szanse rosnąć w tempie 
dziesięcioprocentowym niż firmy, w których 
kadra kierownicza działa niezależnie. Tempo  
i złożoność zmian oraz wysokość stawki, jaką jest 
sukces lub porażka, sprawiają, że są to problemy 
dotyczące kadry kierowniczej, których nie może 
przekazać innym pracownikom lub starać się je 
rozwiązać, stosując podejście silosowe.

Irena Pichola 
Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego 
rozwoju w Polsce i Europie Środkowej  
w Deloitte

Pozostałe 9 trendów skategoryzowaliśmy w oparciu o zdefiniowane globalnie 
megatrendy – umacnianiu się pozycji jednostki, zaangażowaniu firm w wypełnianie misji 
społecznej, wykorzystanie technologii w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju. 
 
U ich podstaw leży umiejętność uważnego wsłuchiwania się w głosy zewnętrznego  
i wewnętrznego otoczenia — nie tylko partnerów biznesowych i klientów, lecz także 
podmiotów, na które wpływ wywiera sama organizacja, i pod których wypływem 
się znajduje. W dzisiejszych czasach umiejętność ta jest tym większa, im lepiej 
organizacje radzą sobie z wykorzystaniem danych, które znajdują się na wyciągnięcie 
ręki. Coraz większe usieciowienie miejsca pracy oznacza, że wzajemne relacje między 
pracownikami, a także między pracownikami i światem zewnętrznym może stanowić 
doskonałe źródło danych do analizy, pod warunkiem, że zostaną one właściwie 
wykorzystane. Od liderów wymaga się aktywnego podejścia do zarządzania tego 
rodzaju informacjami oraz właściwego ich wykorzystania w celu monitorowania 
trendów panujących zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.

Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm
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przynoszą firmie 

Członkowie Zarządów, którzy 

Wypełnienie misji społecznej 

Siła jednostki

Technologie w służbie 
zrównoważonego rozwoju

Firmy muszą wypracować nowy model rozwoju kariery, 
który będzie odpowiadał potrzebom XXI wieku - oparty na 
ciągłym zdobywaniu nowych umiejętności i rozwijaniu 
doświadczeń.

Społeczeństwo oczekuje od firm aktywnych 
działań na rzecz rozwiązania złożonych 
problemów społecznych. Ludzie spodziewają się, 
że liderzy będą przyjmować obywatelską 
postawę, tak w biznesie jak i w działalności 
pozabiznesowej.

Nowe technologie mogą pomóc zwiększyć 
produktywność i wydajność, jednak firmy muszą 
zwracać uwagę na to, jaki jest wpływ takich rozwiązań 
na całe środowisko pracy, w tym ludzi.

16% twierdzi, że ich firma 
wprowadziła zasady
i praktyki dostosowane 
do różnych form 
zatrudnienia 
pracowników (etat, 
kontrakt, wolny 
strzelec, pracownik 
tymczasowy).

8%Tylko 

uważa, że ich program 
wynagrodzeń to 

spersonalizowane i elastyczne 
rozwiązanie, które zdaje 

egzamin w ich firmie.  

60%
firm nie jest 
przygotowanych do 
wspierania pracowników
w rozwoju ich własnej ścieżki 
kariery i poszukiwania 
nowych ról w organizacji. 

18% 20%

Jak firmy postrzegają kwestie 
starszych pracowników?

jako
szansę jako

wyzwanie

77%

badanych uważa, że 
odpowiedzialność 
społeczna biznesu
i postawa obywatelska 
są ważne

18%
organizacji jest to priorytet 
znajdujący odzwierciedlenie 
w strategii

jednak tylko dla

uważa, że sztuczna inteligencja, 
robotyzacja i automatyzacja są bardzo 
ważne,

72%

31%
ale tylko

czuje się 
przygotowana
do opracowania 
strategii wdrażania 
tych technologii.   

Wraz z rozwojem 
cyfrowych narzędzi 
komunikacji będzie 
zmieniał się sposób 
interakcji między 
pracownikami:

rozmowy telefoniczne
i SMS-y

platformy współpracy 
(np. Slack, Basecamp, 

Trello)

media społecznościowe 
związane ze środowiskiem 
pracy (np. LinkedIn, 
Workplace, Yammer)

komunikatory 
internetowe 
(np. Messenger, 
Skype)

spotkania 
bezpośrednie

44%

30%

70%

69%62%

     

Harmonijny Zarząd

Czas firm

10% większy wzrost w skali roku, niż ci, którzy 
działają niezależnie – uważa 34% badanych.

współpracują ze sobą przy 
długoterminowych strategicznych  
    projektach



TREND: 
Od kariery do doświadczeń: 
ścieżki kariery XXI wieku

Centralnym elementem rozwoju kariery  
w XXI w. jest jednostka i jej własne doświad-
czenia. Największe przedsiębiorstwa odchodzą od 
systemu opartego na zmianach stanowisk w stronę 
modelu, w którym jednostce umożliwia się ciągły 
rozwój, zdobywanie cennych doświadczeń i poszu-
kiwanie dla siebie nowych ról. 

W polskich przedsiębiorstwach dominują obec-
nie dwa modele kariery. Pierwszy z nich opiera się 
zarówno na potrzebach firmy, jak i preferencjach 
pracownika, przy czym poszczególne role w organi-
zacji mogą ulec zmianie (37,5%). Drugi, dominujący 
model, uzależnia ścieżkę kariery od potrzeb organi-
zacji oraz dostępności i specjalizacji pracowników 
(34%).

Co ciekawe, o ile w Polsce odchodzi się od mo-
delu pionowej ścieżki kariery (9%) to w pozostałych 
krajach objętych badaniem jest to wciąż popularne 
rozwiązanie (28%).

Aktualne działania firm w Polsce na rzecz umoż-
liwienia pracownikom wpływu na kształt własnej ka-
riery nie do końca przekonują respondentów. Jako 
dość skuteczną ocenia ją 2 na 5 respondentów, pod-
kreślając, że wciąż w tym obszarze firmom brakuje 
elastyczności. Poprawa wyników jest konieczna dla 
przyciągnięcia kluczowych pracowników, w szcze-
gólności gdy rozwój technologii sprawia, że zmienia 
się zapotrzebowanie na określone umiejętności.

Współpraca na poziomie zarządu to trend domi-
nujący nie tylko w polskim rankingu, ale także prio-
rytetowy obszar w globalnej edycji badania. 

KOMENTARZ 
EKSPERTA RANDSTAD:
 
Wobec oczekiwań nowych pokoleń wchodzących 
na rynek pracy, podejście do zarządzania celami 
i kompetencjami pracowników w firmach coraz 
mocniej uelastycznia się. Rozwiązaniem, które już 
sprawdza się w organizacjach jest wprowadzanie 
modelu otwartej, partnerskiej dyskusji dwojga 
ludzi. W myśl tej idei rozmowa rozwojowa 
pracownika nie powinna odbywać się wraz  
z końcem roku, to raczej bieżące i przede wszystkim 
dwustronne udzielanie sobie feedbacku. Takie 
rozwiązanie pozwala wzmacniać poszczególne 
kompetencje zespołu i jego poszczególnych 
członków oraz korygować niepożądane tendencje. 
W Randstad wdrażamy ten model, nazywając 
go "Great Conversations". Widzimy, że spotkania  
i otwarta rozmowa pozwalają wyzwolić 
prawdziwy potencjał pracownika, aby mógł on 
osiągać swoje cele zawodowe i prywatne.

Irmina Maciaszek 
Randstad Professionals Branch Manager

MEGA TREND: Rośnie siła jednostki 
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TREND: 
Nowe metody nagradzania  
pracowników 

 
  Personalizacja systemów wynagrodzeń w opinii 
badanych stanowi istotny obszar, ale w rankin-
gu znajduje się już za podium. W Polsce ten trend 
zajmuje wyższe miejsce niż w sumarycznym ujęciu 
dla wszystkich badanych krajów (specjaliści z pol-
ski umiejscowili ten trend na miejscu 4, a pozostałe 
osoby na pozycji 6).

Patrząc globalnie, pracownicy oczekują sperso-
nalizowanych, zwinnych i holistycznych me-
tod nagradzania, których ważnym elementem 
jest uczciwy i jawny system wynagradzania. Firmy 
w Polsce przyjmują różne strategie wynagradzania 
pracowników. Blisko połowa polskich ekspertów 
HR ocenia strategię zastosowaną w swojej firmie 
jako umiarkowanie elastyczną. 

A 25 proc. specjalistów odczuwa, że w ich firmie 
potrzebne jest nowe podejście, unowocześnienie 
systemu wynagrodzeń. 

TREND: 
Zarządzanie siecią 
współpracowników 

  Uczestników badania poproszono, by spróbowali 
scharakteryzować skład swoich zespołów w roku 
2020. W globalnych wynikach 37% stwierdziło, że 
spodziewa się wzrostu liczby podwykonawców, 
33% przewidywało wzrost liczby freelancerów,  
a 28% wzrost liczby tymczasowych pracowników 
kontraktowych. Globalne firmy starają się 
znaleźć sposoby na dostosowanie kultury własnej 
organizacji oraz stosowanych praktyk zarządczych 
do zewnętrznych grup talentów, angażując otoczenie 
kadrowe dla osiągnięcia obopólnych korzyści. 

Inaczej sytuacja wygląda na polskim rynku.  
Ponad połowa polskich specjalistów  
z działów HR przyznaje, że w ich firmach 
głównie zatrudnia się pracowników 
w tradycyjny sposób, czyli na etacie.
Najczęstszym ryzykiem, jakie dostrzegają polskie 
firmy w związku z przyjęciem do pracy w ramach 
nowych czy „niestandardowych” form zatrudnienia 
(tj. stali pracownicy B2B, czy wolni strzelcy na czas 
projektu), są zmiany regulacyjne wpływające na 
dostępność tych grup pracowników (49%) i koszty 
związane z pozyskiwaniem talentów (52%). Obecnie 
polskie firmy najczęściej reagują i aktywnie 
zarządzają ryzykiem związanym z negatywnym 
postrzeganiem pracy nieetatowej (41%).

Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm
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MEGA TREND: Wypełnienie misji społecznej 

TREND: 
Zarządzanie wpływem 
społecznym

Działania z zakresu CSR (społecznej odpowie-
dzialności biznesu) podejmowane są przez firmy w 
Polsce już od jakiegoś czasu. Przez 33% podmiotów, 
są one traktowane jako ważne i znajdują się wyso-
ko na liście priorytetów. W przypadku globalnego 
badania to jest już 44%. W organizacji służą one 
w dużym stopniu wewnętrznie, procesom HR jako 
element wsparcia rekrutacji oraz budowania silnej 
marki pracodawcy, jak i utrzymaniu pracowników 
(w sumie 49%). Dodatkowym celem prowadzonych 
działań w Polsce jest budowanie wizerunku, marke-
ting i wsparcie sprzedaży (27%). W analizie obejmu-
jącej wyniki badań we wszystkich krajach nim ob-
jętych jeszcze jeden aspekt ma duże znaczenie. Jest 
nim poprawa jakości życia lokalnej społeczności. 
Wskazuje go 30% wszystkich respondentów bada-
nia, podczas gdy w Polsce odsetek ten sięga zaledwie 
19%.

Polscy respondenci wymieniają wsparcie finan-
sowe wybranych organizacji charytatywnych jako 
najczęściej realizowane programy w swojej firmie 
(56%). W dalszej kolejności pojawia się pomoc po-
zafinansowa (darmowe usługi) na rzecz takich insty-
tucji (39%). Naturalnym liderem tego typu inicjatyw 
w firmie staje się prezes zarządu (41%) lub dyrektor 
HR (32%).

Niespełna połowa polskich HR-owców przyzna-
je, że wdrażanie programów z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu wciąż stanowi wyzwanie 
w ich firmie – nie są one wystarczająco rozwinięte 
lub wsparte finansowo. Pozytywny jest jednak fakt, 
że w ciągu ostatnich 5 lat wzrasta rola tego typu pro-
gramów w polskich firmach (46%).

Polscy respondenci pytani o mierzenie i rapor-
towanie działań z zakresu społecznej odpowiedzial-
ności biznesu tylko w 9% realizują to formalnie i ko-
munikują do rynku, a w 45% nieformalnie do celów 
wewnętrznych, i tu też widać większą dojrzałość ryn-
ków międzynarodowych, gdzie 27% strategicznie za 

 
 
 
 
rządza i raportuje w tym obszarze, nieformalnie już  
tylko 28%. W obu przypadkach blisko 40% osób nie 
miała wiedzy w tym zakresie, co wskazuje, że HR-

KOMENTARZ EKSPERTA DELOITTE:
 
Patrząc na globalne trendy, czas zmienić 
sposób myślenia o społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Strategiczne zdefiniowanie wpływu, jaki 
organizacja wywiera na otoczenie poprzez swoją 
działalność, produkty, łańcuch dostaw, zmierzenie 
go i wiarygodne raportowanie to kierunek,  
w którym powinny iść firmy w Polsce. Duża część 
tych działań może być realizowana z udziałem 
HR – tak w roli inicjatora, jak i beneficjenta. To 
dzisiejsze młode pokolenia wymagają od nas 
większej odpowiedzialności i wypełniania 
misji, poza realizacją zysku. To oni decydując 
o przyszłych miejscach pracy, czy produktach, 
które wybierają, odrzucają tych, którzy 
działają nieodpowiedzialnie.

Irena Pichola 
Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego 
rozwoju w Polsce i Europie Środkowej  
w Deloitte

TREND: 
Well-being jako siła 
napędowa wydajności

W miarę zacierania się granicy między pracą,  
a życiem prywatnym, pracownicy oczekują, że fir-
my rozszerzą swoją ofertę dodatkowych świadczeń 
o szereg programów na rzecz zdrowia psychicznego, 
fizycznego, rozwoju duchowego i poprawy sytuacji 
finansowej. Aby spełnić te oczekiwania, pracodawcy 
inwestują w programy na rzecz pracowników, które 
jednocześnie wpisują się w strategię społecznej od-
powiedzialności biznesu oraz rozwoju talentów. 
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społecznej 

Większość ekspertów z działów HR, którzy bra-
li udział w badaniu, określa oferowany przez firmy  
w Polsce poziom programów sprzyjających budowa-
niu well-being jako zaledwie podstawowy (63%). Je-
śli firmy sięgają po bardziej zaawansowane rozwią-
zania, to z reguły dają pracownikom możliwość 
pracy zdalnej (43%) lub proponują elastyczny 
czas pracy (54%). Najczęściej deklarują zwrot 
kosztów siłowni (65%). Wszystkie wymienione 
elementy najczęściej oceniane są jako wartościowe 
przez respondentów, a to oznacza, że eksperci HR 
sami chętnie wdrażają je w swoich firmach. W tej 
kategorii często pojawia się też obszar związany  
z aranżacją biura, w tym tworzeniem prze-
strzeni do wypoczynku czy projektowaniem 
miejsc dla karmiących matek.

W Polsce programy well-being tworzy się głów-
nie, aby wspierały proces rekrutacji (59%) oraz 
zwiększały produktywność pracowników i zyski fir-
my (54%) – wyliczają ankietowani eksperci.

TREND: 
Zarządzanie wiekiem 

Kształtowanie środowiska pracy uwzględnia-
jącego potrzeby różnorodnych pokoleń to 8. trend  
w Polsce, a 9. w pozostałych krajach objętych bada-
niem. Wśród trzech elementów najczęściej uwzględ-
nianych przez polskie firmy w realizowanych działa-
niach z zakresu różnorodności i włączenia znajdują 
się: płeć, wiek oraz osobowość.

Rosnąca oczekiwana długość życia skłania nas 
do pytań, o to jak długo będą trwać nasze kariery  
i w jaki sposób starzenie się pracowników wpłynie 
na gospodarkę i politykę społeczną. Zatrudnienie 
seniorów wiąże się z zastosowaniem innowacyjnych 
praktyk i zasad sprzyjających dłuższej aktywności 
zawodowej, a także współpracy między liderami 
biznesowymi i pracownikami w celu rozwiązania 
takich problemów, jak uprzedzenia ze względu na 
wiek i deficyt emerytalny. 

W odpowiedzi na to polskie firmy wprowadzają 
już zmiany w opiece medycznej (27%), tworzą 
elastyczny zakres obowiązków (27%) oraz po-
dejmują prace nad modyfikacją samego miej-
sca pracy (26%).

Aż 96% polskich ekspertów działów HR przyzna-
je, że w ich firmie nie wprowadzono obowiązkowego 
wieku emerytalnego. Jednocześnie w Polsce specja-
liści częściej deklarują, że wiek nie wywiera wpływu 
na ocenę zdolności pracy (81%) niż w sumarycznym 
ujęciu respondentów we wszystkich krajach obję-
tych badaniem (49%).

KOMENTARZ 
EKSPERTA RANDSTAD:
 
Postępujące starzenie się polskiego społeczeństwa 
rodzi nowe wyzwania na rynku pracy. W co piątej 
firmie pracodawcy zatrudniają pojedynczych 
pracowników powyżej 50. roku życia (22%).  
Jedynie 12% przedstawicieli firm przyznaje, że ta 
grupa wiekowa to większość ich zespołu. Z badania 
„Planów Pracodawców”, realizowanego przez 
Instytut Badawczy Randstad pod koniec 2017 
roku, wynika, że w Polsce wciąż brakuje działań 
rekrutacyjnych skierowanych do osób powyżej 
50. roku życia. Bez otwarcia na różnorodność 
wiekową pracowników konkurencja o talenty 
stanie się coraz bardziej zacięta. Rozwiązaniem 
może być większa otwartość i ukierunkowanie 
się organizacji na współpracę oraz integrację 
pracowników z różnych grup demograficznych. 
Zdaniem pracodawców atutem takiego 
rozwiązania jest wymiana wiedzy i doświadczenia 
między pracownikami (76%). Osoby powyżej 
50. roku życia to również grupa pracowników 
postrzegana jako bardziej lojalna w stosunku do 
firmy (47%) niż młodsze pokolenia.

Magdalena Celmer  
Regional Director Professionals Randstad 
Polska
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MEGA TREND: Technologie w służbie 
zrównoważonego 

TREND: 
Dane osobowe pracowników: 
ryzyko czy szansa?

Trend, który badani plasują na trzecim miejscu, 
związany jest z ochroną danych osobowych i ich 
właściwym wykorzystywaniem. Gwałtowny wzrost 
dostępności danych oraz nowe narzędzia analityki 
kadrowej z jednej strony stworzyły szerokie moż-
liwości dla działów HR i przedsiębiorstw, jednak  
z drugiej — różne rodzaje ryzyka. Ten aspekt jest  
o tyle specyficzny, że dotyczy nie tylko zespołów Hu-
man Resources. Odpowiedzialność za zabezpiecze-
nie poufności danych pracowników w organizacji to 
także wyzwanie dla działów IT.

Przedsiębiorstwa zbliżyły się do punktu kry-
tycznego i muszą zdecydować, czy stworzyć zestaw 
jasno określonych zasad, zabezpieczeń, środków 
mających na celu zapewnienie przejrzystości oraz 
na bieżąco publikować informacje na temat wy-
korzystania danych osobowych, czy ryzykować, że 
działania firmy spotkają się z ostrym sprzeciwem 
pracowników, klientów i całego społeczeństwa.  
W firmach w Polsce świadome zarządzanie danymi 
oraz ich analiza zaczynają odgrywać coraz więk-
szą rolę w procesach podejmowania decyzji (49%). 
Wśród pracowników działów HR rośnie też wiedza 
w zakresie wymogów bezpieczeństwa (52% eksper-
tów ocenia jej aktualny poziom jako zadowalający).

rozwoju 

KOMENTARZ EKSPERTA DELOITTE:
 
W procesach HR często mamy do czynienia 
z danymi, które z punktu widzenia ochrony 
prywatności pracowników, a nawet kandydatów 
do pracy, są istotne. Zdarza się, że organizacje 
pobierają pewne dane nie wiedząc dokładnie, 
dlaczego te dane są im potrzebne. Dlatego cieszy 
rosnąca wśród badanych świadomość wagi tego 
problemu. Wiążę to zjawisko ze zbliżającą się 
fundamentalną zmianą przepisów dotyczących 
ochrony danych osobowych. Pod koniec maja 
2018 roku zacznie obowiązywać europejskie 
Rozporządzenie o ochronie danych osobowych 
(RODO), które zastąpi dotychczasową dyrektywę 
oraz obecnie obowiązującą polską ustawę  
o ochronie danych osobowych. Zmiany obejmą 
także reguły przetwarzania danych osobowych 
pracowników określone w Kodeksie pracy.  
W dużym stopniu zmiany te wychodzą naprzeciw 
oczekiwaniom pracodawców, na przykład 
jeżeli chodzi o zakres danych, jakie można 
zbierać o kandydatach, zwłaszcza za ich zgodą. 
Sankcjonują również praktykę korzystania  
z danych biometrycznych pracowników do ich 
identyfikacji w używanych przez pracodawcę 
nowych technologiach albo cyfrowego 
monitoringu aktywności pracownika w zakładzie 
lub w Internecie. Rzadziej mówi się o tym, że 
wraz z wejściem w życie rozporządzenia RODO 
na pracodawcach spoczną nowe obowiązki, 
które mogą okazać się wielkim wyzwaniem 
organizacyjnym. Będą odpowiedzialni za 
zabezpieczenie gromadzonych danych w sposób 
adekwatny dla działania organizacji. Muszą też 
efektywnie zarządzać incydentami skutkującymi 
niekontrolowanym wyciekiem danych, także tymi 
spowodowanymi nieumyślnie przez pracowników. 
Wszystkim pracodawcom, także tym niewielkim, 
polecam zapoznanie się ze szczegółami 
nowych regulacji.

Przemysław Stobiński 
Młodszy Partner, Lider zespołu prawa pracy  
w kancelarii Deloitte Legal
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TREND: 
Usieciowienie miejsca 
pracy: era efektywności?

 
  Z analizy odpowiedzi respondentów w Polsce wy-
nika, że komunikacja w miejscu pracy opiera się 
głównie o dwa kanały: pocztę elektroniczną (98%) 
oraz kontakt telefoniczny (92%). Prognozuje się, że 
w perspektywie najbliższych 3 do 5 lat pojawią się 
znaczące zmiany w tym obszarze. Zmniejszy się czę-
stotliwość tradycyjnych form komunikacji, na przy-
kład spotkań bezpośrednich. Wzrośnie natomiast 
znaczenie platform przeznaczonych do współpracy 
on-line (takich jak Slack), komunikatorów społecz-
nościowych (typu Messenger, Skype), czy kontak-
tu za pośrednictwem mediów społecznościowych 
związanych ze środowiskiem pracy (np. LinkedIn, 
Workplace, Yammer). 

W odpowiedzi na przenikanie narzędzi, o któ-
rych mowa powyżej, z życia prywatnego do środowi-
ska pracy, firmy muszą wykorzystać własną wiedzę 
na temat zarządzania zespołem, wyznaczania celów 
i rozwoju pracowników, aby zapewnić wydajność. 
Tak już się dzieje, 72% ekspertów HR w firmach  
w Polsce twierdzi, że stopniowe wdrażanie tego typu 
narzędzi w organizacjach pozytywnie wpływa na wy-
dajność pracy. Przy czym połowa polskich badanych 
przyznaje, że wybór nowych narzędzi i systemów do 
komunikacji w firmie poprzedzony jest dokładną 
analizą i weryfikacją, której dokonuje dział IT.

Kiedy jeszcze w 2017 roku niespełna 40% pol-
skich ekspertów z działów HR twierdziło, że sztucz-
na inteligencja nie wpłynie na strukturę zatrudnie-
nia w ich firmie, to w perspektywie 2020 roku 
niewiele mniej, bo 31,5% osób przewiduje do-
kładnie odwrotny scenariusz, uważa, że AI będzie 
miała znaczący wpływ na strukturę zatrud-
nienia.

Według polskich ekspertów działów HR wdraża-
nie sztucznej inteligencji w organizacjach sprawi, że 
niektóre kompetencje, jak zdolności fizyczne i sen-
soryczne stracą na znaczeniu. Z kolei rola innych 
umiejętności wzrośnie - wśród nich są m.in. kompe-
tencje techniczne, poznawcze czy zdolność do roz-
wiązywania złożonych problemów.  

Wśród zadań powiązanych z integracją oraz za-
rządzaniem sztuczną inteligencją, które obecnie 
stają się wyzwaniem w polskich firmach są: reorga-
nizacja pracy w związku z automatyzacją (48%) oraz 
wykorzystywanie big data w procesach planowania  
i podejmowania decyzji (35%). 

TREND: 
Integracja ludzi, sztucznej 
inteligencji i robotów

 
  Trend związany z integracją ludzi, sztucznej in-
teligencji, robotyki i botów w Polsce, podobnie jak  
w pozostałych krajach objętych badaniem, nie ma 
aż tak wysokiego priorytetu i tym samym zajął sto-
sunkowo odległe 7. miejsce.

Po części może to wynikać z tego, że ponad po-
łowa ekspertów działów HR przyznaje, że w ich or-
ganizacjach nie korzysta się ze sztucznej inteligencji, 
robotyki czy botów (51%). Brakuje też planów, aby 
pozyskać kompetencje wymagane przy wykorzy-
stywaniu sztucznej inteligencji i robotyki wewnątrz 
organizacji (58%). To jednak sztuczna inteligencja 
i technologia kognitywna wywierają coraz silniejszy 
wpływ na obecny kształt rynku pracy. 

KOMENTARZ EKSPERTA DELOITTE

Niektórzy patrzą na roboty z obawą o miejsca 
pracy. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że 
każdy element rewolucji przemysłowej w sposób 
bezpośredni i w bardzo krótkim terminie miał 
wpływ na miejsca pracy, ale później powstawały 
one w innych obszarach. Roboty można porównać 
do poczty elektronicznej i rewolucji, której dokonała. 
Nie sposób sobie wyobrazić porównywalnej 
ilości wymienianych informacji dokonywanej za 
pomocą maili do możliwości tradycyjnej poczty, nie 
wspominając o szybkości tej wymiany. Nikt jednak 
nie oskarża twórców maila o niszczenie miejsc 
pracy. Tak, jak niemożliwa jest obecnie praca 
bez maila, tak w przyszłości niemożliwa będzie 
praca bez robotów. Patrząc na wyniki badania 
Human Capital Trends i biorąc pod uwagę to, że 
nowe technologie będą eliminować czynności 
rutynowe, uzupełniając pracę ludzi, w przyszłości 
pojawi się ogromne zapotrzebowanie na atuty 
i zdolności czysto ludzkie, takie jak umiejętność 
rozwiązywania złożonych problemów (63 proc.), 
zdolności poznawcze (55 proc.) oraz umiejętności 
społeczne (52 proc.).  

Paweł Zarudzki 
Lider Robotyki Procesowej w Konsultingu 
Deloitte
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Wyzwania na najbliższy rok

Priorytetem w zarządzaniu kapitałem ludzkim dla polskich firm w perspektywie 
najbliższych 12 miesięcy staną się obszary związane z przywództwem, pozyskiwaniem 
talentów oraz zarządzaniem wynikami. Wszystkie z trzech wymienionych wyzwań 
uznawane są za priorytetowe również w opinii ekspertów, gdy zliczamy odpowiedzi 
uczestników ze wszystkich krajów objętych badaniem.

Ryzyko w obszarze HR
Różnorodność i włączenie

Przyszłość pracy i miejsca pracy
Analityka HR
Cyfrowy HR

Kompetencje funkcji HR
Wynagrodzenia i świadczenia

Innowacje
Doświadczenie pracownika

Kształcenie i kariera
Pozyskiwanie talentów
Zarządzanie wynikami
Zarządzanie talentami

Organizacja
Przywództwo

Ważne/Bardzo ważne Nieważne/Średnio ważne

               88%

    80%

                75%

                75%

          75%

        75%

      74%

         67%

       65%

                         64%

       58%

    56%

  54%

         52%

      51%

       20%

    25%

    25%

    25%

    25%

   26%

 33%

 35%

       36%

    42%

  44%   

 46%

48%

49%

12%

4
Różnorodność i włączenie

Cyfrowy HR
Przyszłość pracy i miejsca pracy

Analityka HR
Ryzyko w obszarze HR

Organizacja
Doświadczenie pracownika

Kompetencje funkcji HR
Kształcenie i kariera

Innowacje
Zarządzanie talentami

Wynagrodzenia i świadczenia
Zarządzanie wynikami
Pozyskiwanie talentów

Przywództwo

Ważne/Bardzo ważne Nieważne/Średnio ważne

                93%

    87%

      86%

      86%

       85%

          77%

          77%

       75%

       75%

     73%

     73%

    64%

  62%

    44%

    44%

  13%

         14%

         14%

        15%

    23%

    23%

 25%

 25%

       26%

       26%
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   38%

7%

56%

56%

Wyzwania, jakie czekają firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy

Polska

Świat
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Analiza polskich wyników badania pokazuje, 
że rodzimy rynek HR podąża za globalnymi 
trendami z pewną ostrożnością. W wielu 
aspektach działania w polskich firmach 
oraz kierunki strategiczne pokrywają 
się z ogólnoświatowymi, jednak nadaje 
się im inny priorytet. Warto uważnie 
analizować modele biznesowe powstające 
w oparciu o nowy sposób definiowania 
odpowiedzialnego biznesu. Raport Global 
Human Capital Trends 2018 to wyraźny 
sygnał dla przedsiębiorstw, że to najwyższy 
czas na zmiany.

Nowe podejście wymaga determinacji 
w budowaniu kapitału społecznego 
przez nawiązywanie współpracy z 
różnymi interesariuszami, uwzględnienie 
trendów zewnętrznych, tworzenie 
poczucia misji i celu w całej organizacji 

oraz opracowywanie strategii by spełnić 
nowe oczekiwania społeczne. To głównie 
wyzwanie dla zarządów firm, ale inicjatywa 
ze strony liderów HR może wymusić 
decyzyjność i przyspieszyć ich realizację. 
Stawka jest wysoka. Jest nią reputacja 
firmy, jej relacje, a w ostatecznym 
rozrachunku — sukces lub porażka.  

W tych nowych czasach kapitał ludzki 
jest nierozerwalnie związany z kapitałem 
społecznym. Aby odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości przedsiębiorstwa muszą 
stworzyć solidne podstawy zarówno w 
celu prowadzenia obecnej działalności, jak 
i w celu przygotowania się na wyzwania 
związane z kapitałem ludzkim, które pojawią 
się w przyszłości.

Największy rozdźwięk między tym, co uznawane 
jest za istotne w polskich organizacjach, a tym, na 
co zwracają uwagę eksperci z innych krajów odno-
towano w obszarze organizacji pracy. Aspekt ten 
w polskim rankingu wyzwań zajmuje 10. miejsce. 
Pozostałe kraje klasyfikują go na wysokiej 2. pozycji.

Co więcej, wyraźna rozbieżność widoczna jest 
także w zakresie takich elementów, jak ryzyko w 
obszarze HR oraz wynagrodzenia i świadczenia. 
Oba aspekty wyżej oceniane są przez polskich eks-
pertów HR. Co za tym idzie, stanowią one stosun-

kowo mniej istotne wzywanie w opinii specjalistów  
ds. zarządzania personelem w innych krajach obję-
tych badaniem.

W Polsce najniższy priorytet przyznaje się tema-
tyce różnorodności i włączeniu w miejscu pracy oraz 
cyfrowemu HR. Te obszary są ważne, ale nie będą 
miały aż tak dużego znaczenia w polskich firmach  
w najbliższym roku.

Podsumowanie

21



Autorzy

Irena Pichola 
Partner 
Lider zespołu ds. zrównoważonego  
rozwoju w Polsce i Europie Środkowej 
 
ipichola@deloittece.com

Przemysław Stobiński 
Radca prawny 
Lider zespołu ds. prawa pracy 
w kancelarii Deloitte Legal 
 
pstobinski@deloittece.com 

Paweł Zarudzki 
Starszy menedżer 
Lider zespołu ds. robotyki procesowej  
 
pzarudzki@deloittece.com 

Irmina Maciaszek 
Branch Manager Randstad 
 
irmina.maciaszek@randstad.pl  

Magdalena Celmer 
Regional Director Randstad 
 
magdalena.celmer@randstad.pl  

Kontakt dla mediów

Agata Lipiec 
Menedżer ds. marketingu  
i komunikacji Deloitte  
 
alipiec@deloittece.com  

 

Pobierz  globalny raport  
Human Capital Trends 2018:  
www.deloitte.com/hctrends

Trendy HR 2018. Czas odpowiedzialnych firm

22



Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm
członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury
prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na
stronie www.deloitte.com/pl/onas.

Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego, prawnego i
finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach.
Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmującej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy
umiejętności, doświadczenie i wiedzę w połączeniu ze znajomością lokalnego rynku. Pomagamy
klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działają. Ponad 244000
pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: wywierać pozytywny wpływ na środowisko
i otoczenie, w którym żyją i pracują. 

Powyższa publikacja zawiera jedynie informacje natury ogólnej. Deloitte Touche Tohmatsu
Limited, firmy członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie świadczą tym samym, ani nie
przedstawiają w tej publikacji porad księgowych, podatkowych, inwestycyjnych, finansowych,
konsultingowych, prawnych czy innych. Nie należy także wyłącznie na podstawie zawartych tu
informacji podejmować jakichkolwiek decyzji dotyczących Państwa działalności. Przed podjęciem
jakichkolwiek decyzji lub działań dotyczących kwestii finansowych czy biznesowych powinni
Państwo skorzystać z porady profesjonalnego doradcy. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, firmy
członkowskie oraz podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w publikacji ani za Państwa decyzje
podjęte w związku z tymi informacjami. Osoby korzystające z powyższej publikacji robią to na
własne ryzyko i ponoszą pełną związaną z tym odpowiedzialność.

© 2018 Deloitte Polska


