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Rzeczywistość HR-owca zmienia się w oszałamiającym tempie. Rozwój technologiczny 
nakłada się na głębokie zmiany otoczenia prawnego i zwiększające się wymagania 
pracowników. To powoduje, że dotychczasowe narzędzia stają się coraz mniej efektywne 
i narasta potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań. Jak – w tym kontekście – funkcjonują 
działy HR? 

Oddajemy w Państwa ręce raport zawierający wnioski z badania efektywności funkcji 
działów human resources w firmach. Raport odpowiada na szereg pytań pomagających 
określić kształt polityki działów personalnych:

• Jakie działania podejmują firmy, aby utrzymać kluczowych pracowników i obniżyć 
koszty?

• Jak działy HR optymalizują koszty kluczowych procesów HR (rekrutacja, rozwój, 
outsourcing)?

• W jaki sposób organizacje reagują na często zmieniające się przepisy, wzrost obciążeń 
i obowiązków po stronie pracodawców?

• Jak radzą sobie z rosnącymi kosztami pracy i kwestią właściwej motywacji pracowników? 
Jak dobierają benefity i z jakich narzędzi motywowania pozapłacowego korzystają?

• Jakie są kluczowe wskaźniki efektywności wg działów HR w obecnej rzeczywistości 
ekonomicznej i prawnej?

Na następnych stronach przedstawiamy Państwu wyniki badania, wnioski, jakie z niego 
wysnuliśmy oraz - co naszym zdaniem najcenniejsze - wypowiedzi przedsiębiorców  
odnośnie sytuacji pracowników w firmach.

Mamy nadzieję, że nasz raport posłuży Państwu do uzyskania pożytecznej wiedzy 
i wyrobieniu sobie własnego stanowiska w zakresie podejścia do wyzwań stojących przed 
działami HR. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Wstęp

Kluczowe czynniki wpływające na pracę HR-owca
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Badanie
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Rekrutacja – jest trudniej
Porównując obecne rekrutacje w firmie do okresu sprzed 2-3 lat uważa Pan/i, że:

Rynek pracownika sprawia, że wyzwania stojące przed działami HR przesuwają się w stronę procesu rekrutacji. 
Jest trudniej znaleźć wartościowego pracownika - nasze badanie potwierdza tą obiegową opinię rynkową. 
Zdecydowana większość (86%) badanych wyraża opinię, że obecnie trudniej jest znaleźć pracownika, niż jeszcze 
2-3 lata wcześniej. Co dziesiąta firma twierdzi, że niewiele się w tym zakresie zmieniło (10%). Zaledwie 4% 
twierdzi, że obecnie rekrutuje się łatwiej.

86%

10%

4%

Obecnie trudniej 
znaleźć pracownika

Niewiele się 
zmieniło

Obecnie jest łatwiej, 
niż poprzednio

Praktyczne wnioski z badania

Pracownik działu HR

Stosunkowo najtrudniej jest zatrzymać pracowników nowych,  którzy pracują krócej niż pół roku. Młodzi 
są uważani za bardzo nielojalnych. Pracownicy z większym stażem są bardziej stabilni, a osoby w wieku 
okołoemerytalnym trzymają się pracy i właściwie wśród nich nie zdarzają się odejścia, chyba, że 
z powodu wypadku, przyczyn zdrowotnych, poważnych spraw rodzinnych czy po prostu śmierci.

Rekrutacja - jest trudniej
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Mniejsza skala – mniejszy problem.

Potwierdza to też nasze badanie. 
Trudności w znalezieniu pracowników 
nieco częściej dotykają firmy średnie, 
zatrudniające 250-999 pracowników 
i największe, zatrudniające 1000 
i więcej osób. Nieco rzadziej 
problemy te dotykają firmy mniejsze, 
zatrudniające 50-249 pracowników.

Trudności z rekrutacją w podziale na wielkość zatrudnienia

Trudności z rekrutacją w podziale na branże

Jeśli rozpatrujemy trudności 
z zatrudnieniem w podziale na branże, 
to przedsiębiorstwa handlowe mają 
znacznie rzadziej trudności z rekrutacją 
niż produkcja i usługi. 

Różnica wynosi 11 punktów 
procentowych, a więc jest istotna. 15% 
firm handlowych twierdzi, że w rekrutacji 
niewiele się zmieniło, a dla 8% jest teraz 
łatwiej rekrutować niż jeszcze 2-3 lata 
temu.

Rekrutacja - jest trudniej
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Przykładowe „tricki” w rekrutacji, wymieniane przez  
respondentów badania
Te wyzwania powodują znaczącą zmianę praktyk rekrutacyjnych: kandydat dużo 
szybciej dostaje odpowiedź na aplikację, czasem cały proces rekrutacji redukuje się 
do kilku dni, żeby jak najszybciej pozyskać pracownika. Szybkość ma szczególne 
znaczenie w wypadku młodych kandydatów, którzy są zbyt niecierpliwi, by czekać 
dwa tygodnie na odpowiedź. 

Zmieniają się też sposoby rekrutacji: niektóre firmy stosują taktykę rekrutacji ciągłej, 
stale wystawiając ogłoszenia na portalach zewnętrznych i na własnych stronach. 
Firmy starają się docierać już do studentów/uczniów wybranych szkół lub kierunków 
studiów oferując im staże lub płatne praktyki. Firmy interesują się także nowymi 
technologiami, wykorzystaniem chatbotów (sztucznej inteligencji) do procesu 
rekrutacji.

Zmiany na rynku pracy mają też pozytywne efekty. Część firm liczy, że Brexit 
wywoła falę powrotów z Wielkiej Brytanii. Firmy stają się coraz bardziej elastyczne 
jeśli chodzi o pracę zdalną, a w przypadku zatrudniania studentów pozwalają im 
pracować w wybranym wymiarze godzin, w wybrane dni. Niektórzy respondenci 
zwrócili uwagę, że młodzi pracownicy są obecnie bardziej mobilni i chętniej 
zmieniają miejsce zamieszkania w związku z pracą niż to było jeszcze kilka lat temu. 
Spotkaliśmy się również z przypadkiem firmy, która tworzy program rekrutacyjny dla 
osób 50+, którzy wypadli z rynku pracy, ale mają liczne doświadczenia zawodowe 
i zdaniem HR-u mogą po odpowiednim przeszkoleniu stać się cennymi pracownikami. 

Praktyczne wnioski z badania

Menedżer HR

Widać negatywny wpływ programu 500+ na procesy rekrutacyjne. Kobiety łatwiej decydują się na 
zajście w ciążę, a przy kilkorgu dzieciach zmniejsza się ich chęć do pracy. W naszej firmie podwoiła się 
liczba ciężarnych pracownic, aczkolwiek skala zjawiska nie jest wciąż duża. Zdarzają się też pojedyncze 
przypadki urlopów ojcowskich. Nie przewidujemy jednak socjalnych ułatwień dla rodziców z małymi 
dziećmi (jak np. żłobki firmowe).

Rekrutacja - jest trudniej
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Podsumowanie
Trudności z rekrutacją wymuszają zmiany w podejściu działów HR

Zdecydowana większość badanych uważa, że obecnie jest trudniej znaleźć pracownika niż 2-3 lata 
wcześniej. Respondenci zwracali uwagę, że na jedno ogłoszenie przychodzi mniej aplikacji (kiedyś 
było to kilkadziesiąt aplikacji, teraz zdarzają się procesy rekrutacyjne gdzie aplikuje jedynie kilka 
osób). Zauważalna liczba kandydatów nie przychodzi na rozmowy rekrutacyjne lub wykrusza się 
jeszcze w trakcie rekrutacji. Część osób przystępuje do procesu z pozornym zamiarem zmiany pracy. 
Kandydaci chcą często jedynie zobaczyć, jakie warunki firma im zaproponuje, rozeznać się na rynku lub 
zwiększyć szanse negocjacyjne we własnej firmie na podwyżkę. Nasi respondenci zwracali uwagę, że 
niektóre osoby nie pojawiają się w pracy nawet po uzgodnieniu warunków, przed podpisaniem umowy. 
Menedżerowie HR zwracają uwagę na trudności w sprostaniu zbyt wysokim oczekiwaniom płacowym 
kandydatów. W reakcji, część firm weryfikuje plany płacowe i podwyższa stawki.

Olga Domalewska, EY

Dzisiejszy rynek pracy jest bez wątpienia rynkiem pracownika, 
co potwierdzają wyniki naszego badania. Problem z pozyskaniem 

pracowników dotyka nie tylko małe czy średnie przedsiębiorstwa, ale i duże 
organizacje o ugruntowanej i rozpoznawalnej przez kandydatów marce 
pracodawcy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że firmy handlowe mają mniejsze 
trudności z pozyskaniem pracownika, a część z nich deklaruje wręcz że 
rekrutacja jest teraz łatwiejsza niż 2-3 lata temu. Być może wynika to z faktu 
dużej mobilności ludzi młodych z pokolenia milenialsów, być może jest to 
wynik adaptacyjnego podejścia i zwinnego reagowania firm handlowych 
na zmiany w otoczeniu biznesowym. Dziś pracownik jest dobrem, o które 
trzeba zawalczyć, pracodawca jest marką którą sprzedaje i do której buduje 
zaufanie, a proces rekrutacyjny - transakcją handlową. Zmiana modelu rekrutacji, wykorzystanie 
niestandardowych kanałów dotarcia do kandydatów, chatbotów czy skrócenie czasu rekrutacji to 
najważniejsze trendy w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Rekrutacja - jest trudniej
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Oczekiwania płacowe – są wyższe
Czy oczekiwania płacowe nowozatrudnianych pracowników zmieniły się w ciągu ostatnich 
2-3 lat?

96%

3%
1%

Są wyższe

Nie zmieniły się

Są niższe

 

Nasi respondenci wymieniali wysokie wymagania płacowe jako jeden z głównych problemów w procesie 
rekrutacji. Zbadaliśmy szczegółowo ten wątek. Prawie wszyscy badani (96%) przyznają, że oczekiwania płacowe 
osób zatrudnianych w firmach są dziś wyższe niż 2-3 lata wcześniej.

Ciekawostką jest, co sygnalizowali pracownicy HR firm w badaniu jakościowym, że oczekiwania płacowe 
pracowników są nie tylko wyższe niż 2-3 lata wcześniej, ale czasem w ogóle mijają się z danymi z raportów 
płacowych. Dotyczy to zwłaszcza najmłodszych kandydatów, zaraz po studiach. Domagają się na początku 
karier, nie dysponując żadnym doświadczeniem zawodowym, płacy na poziomie starszego specjalisty, a nawet 
kierownika.

Oczekiwania płacowe - są wyższe
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Oczekiwania płacowe w podziale na wielkość zatrudnienia

Gdy przyjrzymy się temu zagadnieniu 
w podziale firm na liczbę zatrudnionych 
widać tendencję, że wyższe oczekiwania 
płacowe kandydatów są rzadziej 
obserwowane w firmach największych 
(88%) w porównaniu do firm średnich 
(96%) i mniejszych (97%).

Katarzyna Tomalak, EY

W ostatnich latach obserwujemy wiele czynników, które wpływają 
nie tylko na wzrost płacy na wielu stanowiskach i w wielu regionach 

oraz branżach, ale również wzrost świadomości pracowników, że mogą 
sobie pozwolić na coraz to większe żądania finansowe. Przyczyn jest kilka – 
bardzo niskie bezrobocie (w 2018 roku rekordowo niska stopa w przypadku 
osób aktywnych zawodowo – poniżej 4%), podnoszone w ostatnich latach 
wynagrodzenie minimalne, coraz większa dostępność danych o wysokości 
wynagrodzenia i szeroka promocja różnymi kanałami informacji o ofertach 
pracy.

Pomimo, że pojawiają się już badania wskazujące, że te trendy w nadchodzącej 
przyszłości będą się odwracać i „era pracownika się kończy”, nie zmienia to faktu, że zgodnie ze 
statystykami w 2018 roku odnotowano wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 7,6%. Zwiększyła się 
też znacząco pula stanowisk dostępnych na rynku pracy, a tym samym ofert pracy. Przykładowo, 
w przypadku specjalistów, czy managerów mówi się, że średnio czeka na nich dziewięć ofert pracy 
naraz (w przypadku branży IT jest to już liczba nawet 17 ofert!).

Pracownicy obserwują te trendy i zwiększa się ich swoboda w dyktowaniu pracodawcom coraz to 
bardziej wygórowanych oczekiwań płacowych. Coraz częściej funkcjonuje świadomość, że „słyszałem, 
że kolega w firmie obok dostał więcej”. Kiedyś była to bardziej informacja, którą pracownik zachowywał 
dla siebie i która powodowała u niego ewentualnie niezadowolenie i spadek motywacji z powodu braku 
„sprawiedliwości”. Teraz – coraz częściej wykorzystywana jest do negocjacji płacowych lub staje się 
motywatorem do zmiany pracy.

Oczekiwania płacowe - są wyższe
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Rotacja pracowników – stanowi problem

9%

25%

63%

1%
2%

Raczej nie

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Zdecydowanie nie

Inne

Rekrutacja i narastająca presja płacowa to tylko część wyzwań działów HR. Kolejnym jest rotacja. Przyznaje się 
do niej większość (88%) firm. Znaczna większość respondentów, przedstawicieli działów HR twierdzi, że bada 
przyczyny odejść pracowników (łącznie 88%). Nie interesuje się przyczynami ok. co dziesiąta firma (11%).

Olga Domalewska, EY
Walka o pracownika trwa na polu rekrutacji i w obszarze jego 
utrzymania w organizacji. Zdecydowana większość firm bada 

przyczyny rotacji, jednak ponad 1/3 z nich nie analizuje szczegółowo tych 
wyników. Problemy z rotacją w zdecydowanej większości dotyczą dużych 
organizacji i właśnie w tych firmach najrzadziej stosowane są wywiady 
z odchodzącymi pracownikami. Respondenci najmniej docenili wagę procesu 
wdrożenia pracowników (onboardingu). Przy rynku pracownika i problemach 
z pozyskaniem wartościowych ludzi może to stanowić przyczynę rotacji w wielu 
firmach. Utrzymanie pracownika stanowi jedno z najważniejszych wyzwań 
stojących przed działami HR. Warto więc, aby organizacje bardziej szczegółowo 
analizowały i monitorowały satysfakcję pracowników na każdym etapie ich życia w organizacji: od 
pozyskania danej osoby, poprzez jej wdrożenie i przeszkolenie, po monitoring podejścia do pracy 
i sposoby na utrzymanie jej, po analizę wskaźników związanych z jej odejściem z firmy. 

Skoro firmy poświęcają czas i środki na zbieranie tych informacji, to może warto, żeby skorzystały 
z tej wiedzy w praktyce i wykorzystały ją jako narzędzie do wdrażania rozwiązań zwiększających m.in. 
efektywność procesu rekrutacji.

Rotacja pracowników - stanowi problem
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Problem z rotacją pracowników w podziale na wielkość zatrudnienia

Problem z rotacją pracowników w podziale na branżę

Pogłębienie problematyki rotacji 
przynosi ciekawe rezultaty. 
Zmierzyliśmy odpowiedzi 
w podziale na poziom zatrudnienia. 
Widać wyraźnie, że problem 
z rotacją pracowników najczęściej 
i w zdecydowanej większości dotyczy 
firm największych (82%), znacznie 
rzadziej firm mniejszych, (65%). 
Najrzadziej dotyka firm średnich 
(55%).

Jeśli spojrzeć na to zagadnienie 
w podziale na branżę, zdecydowanie 
wyróżnia się branża handlowa, 
w której znacznie rzadziej niż 
w pozostałych dostrzega się problem 
rotacji (54%), jest to o 17 punktów 
procentowych mniej niż w produkcji 
(71%) czy usługach (71%).

Rotacja pracowników - stanowi problem
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Rotacja pracowników – badanie przyczyn

Czy i w jaki sposób badają Państwo przyczyny rotacji pracowników?

Działy HR zdają sobie sprawę z bolączki jaką jest intensywna rotacja i próbują jej zaradzić. Najpopularniejszą 
metodą zdobycia wiedzy na temat przyczyn odejścia pracownika jest rozmowa z pracownikiem. Stosuje ją 
większość, bo 80% badanych firm. Ankiety dotyczące przyczyn zwolnienia się z pracy daje do wypełnienia 
niespełna jedna trzecia badanych działów HR (32%). 11% firm nie analizuje przyczyn tak szczegółowo. 

Rotacja pracowników - stanowi problem
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Rotacja pracowników - badanie przyczyn w podziale na wielkość zatrudnienia

Badanie przyczyn rotacji pracowników w podziale na branże

 

Przyczyny rotacji pracowników podczas 
rozmowy z odchodzącymi pracownikami 
badają najczęściej firmy średnie. Robi 
tak 90% z nich. Firmy mniejsze badają 
przyczyny odejścia poprzez rozmowę 
nieco rzadziej (80%), chociaż i tak jest 
to dominująca forma badania przyczyn 
rotacji. Firmy największe stosują tę 
formę badania przyczyn już tylko w 66% 
przypadków.

Ankiety badające przyczyny odejść 
najczęściej zdarzają się wśród firm 
średnich - stosuje je ponad połowa 
(55%) takich firm. Nieco rzadziej ankiety 
są używane w firmach największych 
(44%),  a dosłownie sporadycznie (14%) 
w firmach mniejszych.

Prawie jedna piąta firm największych nie 
analizuje szczegółowo przyczyn odejść 
(19%), co rzadziej się zdarza w firmach 
mniejszych (11%) i średnich (5%).

Przyczyny rotacji pracowników 
są znacznie rzadziej analizowane 
w branży produkcyjnej (74%), niż 
w usługach (88%) i handlu (85%). 

Różnica dotyczy rozmów 
z odchodzącymi pracownikami i ankiet 
z pytaniem o przyczyny odejścia.

Rotacja pracowników - stanowi problem
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Rotacja pracowników – badanie struktury rotujących 
pracowników

Czy badają Państwo poziom rotacji pracowników?

Postanowiliśmy przeanalizować bardziej szczegółowo firmy, które badają poziom 
rotacji za pomocą wskaźników. Najwięcej z nich (42%) bada odejścia z firmy patrząc 
na rotację na poszczególnych stanowiskach. Podobny odsetek przedsiębiorstw (39%) 
nie analizuje poziomu odejść. 

Niespełna jedna trzecia (28%) firm posługuje się wskaźnikami rotacji w zależności od 
stażu pracy, a tylko 15% bada wskaźniki rotacji pod kątem danych demograficznych 
takich jak płeć czy wiek. 

Rotacja pracowników - stanowi problem
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 Pomiar rotacji pracowników w podziale na branże 

 Pomiar rotacji pracowników w podziale na wielkość zatrudnienia

Poziom rotacji za pomocą wskaźników 
badają najczęściej firmy największe. 
69% z nich analizuje rotację na 
poszczególnych stanowiskach, 38% - pod 
kątem stażu pracy, a 31% - patrząc na 
dane demograficzne. Jedna czwarta 
największych firm nie bada poziomu rotacji. 

Firmy średnie znacznie rzadziej korzystają 
ze wskaźników do badania poziomu 
rotacji. 45% z nich bada wskaźniki 
rotacji na poszczególnych stanowiskach, 
35% analizuje rotację pod katem stażu 
pracy, a 15% w odniesieniu do danych 
demograficznych. Prawie jedna trzecia 
tych firm nie analizuje poziomu rotacji. 

Ponad połowa (51%) firm mniejszych nie 
analizuje poziomu rotacji. Wśród firm, które 
jednak ten wskaźnik mierzą, prawie jedna 
trzecia (29%) patrzy na dane w odniesieniu 
do poszczególnych stanowisk, jedna piąta 
- w zależności od stażu pracy, a tylko 9% od 
danych demograficznych. 

Najczęściej mierzonym 
wskaźnikiem jest poziom odejść 
pracowników na poszczególnych 
stanowiskach. Celuje 
w tym branża handlowa (54%), 
stosunkowo rzadko mierzy ten 
wskaźnik branża produkcyjna 
(34%). 

Handel – co widać w wielu 
obszarach naszego badania 
– najczęściej sięga po twarde 
dane, również w kontekście 
analizy poziomu rotacji. 
Produkcja i usługi przyznają 
się do braku analizy poziomu 
rotacji w ponad 40% badanych 
przypadków, w handlu ten 
wskaźnik wynosi jedynie 23%. 

Rotacja pracowników - stanowi problem
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Filip Kotarski, EY
Branża handlowa tradycyjnie stosuje wiele wskaźników dla oceny 
skuteczności różnych procesów czy też np. ustalania wynagrodzenia 

zmiennego dla pracowników. Nie zaskakuje zatem, że również mierzenie poziomu 
rotacji wedle różnych kryteriów jest najbardziej popularne właśnie w tej branży. 

Podsumowanie
Ogromne zróżnicowanie podejścia działów HR

Problemy z rotacją są wspólne dla wszystkich działów HR, jednak reakcje 
poszczególnych firm na ten problem mocno się różnią. 

Zdecydowana większość firm bada przyczyny rotacji za pomocą rozmowy 
z odchodzącymi pracownikami. Największe firmy skłaniają się ku pomiarom poziomu 
rotacji pracowników za pomocą różnorodnego instrumentarium wskaźników 
i stosunkowo najmniej skłonne są do rozmów na temat odejścia. Niewątpliwie jedną 
z przyczyn takiego stanu rzeczy jest duża skala ich działania.

Formą pośrednią jest ankieta “na odchodne”. Pozostaje ona domeną firm średnich.

Ciekawostką jest wynik badania w oparciu o podział branżowy. Wyróżnia się w nim 
handel, gdzie poziom odejść pracowników na poszczególnych stanowiskach mierzy 
się w 54% badanych przypadków. Dla kontrastu, w produkcji wskaźnik ten wynosi 
jedynie 34%.

Rotacja pracowników - stanowi problem
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Finansowe systemy motywacyjne
Jakie finansowe systemy motywacyjne Państwo stosują?

Rynek pracownika powoduje, że jest on coraz cenniejszym aktywem. Zadowolony pracownik jest bardziej 
lojalny, więc firmy kładą coraz większy nacisk na finansowe i niefinansowe systemy motywacyjne. Jeśli chodzi 
o bodźce finansowe - najczęściej stosowanymi w firmach finansowymi bodźcami motywacyjnymi są premie 
powiązane z wynikiem, które stosuje prawie trzy czwarte firm (70%), oraz premie uznaniowe (62%). Nieco mniej 
powszechne, choć też dość często stosowane są coroczne podwyżki inflacyjne (44%) oraz podwyżki ad hoc 
(42%).

Katarzyna Tomalak, EY

Badanie pokazuje, że pracodawcy stosują różnorodne systemy motywacyjne. To pozytywny trend. Można 
jednak zaobserwować również popełniane w tym obszarze błędy. Jednym z nich jest niewielki odsetek firm, 
które budując systemy dodatkowego wynagrodzenia wiążą wypłatę z wynikami osiąganymi przez firmę lub 
z celami, jakie firma, przy współpracy ze swoimi pracownikami planuje osiągnąć. Takie działanie odbiera 
zdecydowanie „moc motywacyjną” dodatkowym systemom płacowym, ponieważ pracownicy nie czują 
odpowiedniej korelacji między ich działaniami a sukcesem, który na danym polu osiąga zatrudniająca ich 
organizacja.

Finansowe systemy motywacyjne
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Najwyższa świadomość wysokiej skuteczności systemów motywacyjnych powiązanych 
z wynikiem jest w branży handlowej. Tutaj, z uwagi na powszechnie występujący wśród 
przedstawicieli handlowych system prowizyjny, dodatkowe wynagrodzenie jest najczęściej 
również powiązane z wynikiem. Branża produkcyjna, w której podmioty stosunkowo rzadko 
notują duże nadwyżki gotówkowe, najrzadziej sięga po premie uznaniowe.

Premia uznaniowa jako „motywator” powinna - w naszej ocenie - pojawiać się coraz 
rzadziej. Premie uznaniowe nie są powiązane w żaden sposób z sytuacją i planami 
biznesowymi pracodawcy. Tymczasem działy HR powinny coraz bardziej korzystać 
z narzędzi, które dają im możliwość realizowania celów firmy, a nie tylko pracownika. 
To istotne zwłaszcza w czasach, kiedy to pracownik i jego potrzeby kształtują większość 
mechanizmów polityki zatrudnienia i wynagrodzeń. 

Finansowe systemy motywacyjne

Finansowe systemy motywacyjne w podziale na wielkość zatrudnienia

Bardziej szczegółowa analiza tego 
wskaźnika pokazuje gdzie największe 
firmy wyłamują się ze schematu. 
Powszechne w tych firmach są 
systemowe, coroczne podwyżki 
inflacyjne – stosuje je 75% z nich. 
Firmy mniejsze i średnie korygują 
płace o inflację znacznie rzadziej 
(odpowiednio 31% i 40% z nich). 

Analiza pozostałych finansowych 
instrumentów motywacyjnych nie 
pokazuje aż tak drastycznych różnic. 
We wszystkich typach firm prawie tak 
samo powszechne są premie powiązane 
z wynikiem (ok. 70%) i premie 
uznaniowe (ok. 60-65%). Firmy średnie 
wyróżniają się w obszarze podwyżek ad 
hoc – stosuje je połowa z nich.
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Finansowe systemy motywacyjne

Finansowe systemy motywacyjne w podziale na branże

 
Rodzaj stosowanych motywatorów 
finansowych różni się pomiędzy 
poszczególnymi branżami. W produkcji 
rzadziej niż w pozostałych branżach 
stosuje się premie powiązane z wynikiem 
(62%) wobec 79% i 77% w usługach 
i handlu. 

Natomiast premie uznaniowe 
zdecydowanie najrzadziej są 
praktykowane w branży handlowej (23%) 
wobec 67% w branży produkcyjnej i 75% 
w branży usługowej. 

Branża usługowa wyróżnia się częstszym 
niż w pozostałych branżach stosowaniem 
podwyżek ad hoc (58%), wobec 41% 
w branży produkcyjnej i 15% w branży 
handlowej.
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Badanie efektywności pracowników 
w powiązaniu z wynagrodzeniem 

27%

73%Nie

Tak

Pomimo dużej uwagi, jaka pracodawcy poświęcają wynagrodzeniom, blisko trzy czwarte badanych działów HR 
nie mierzy efektywności pracowników w powiązaniu z wynagrodzeniami (73%). Bada ten wskaźnik jedynie 27% 
firm.

Katarzyna Tomalak, EY
W niewielu firmach funkcjonuje przemyślany i skuteczny model 
mierzenia powiązań pomiędzy wysokością i strukturą wynagrodzeń 

a efektywnością pracowników. Nie ma więc „twardych” dowodów, że w danej 
organizacji efektywność i motywacja pracowników do pracy rośnie wraz ze 
wzrostem wynagrodzenia.

Mimo braku tej wiedzy, podwyżki i zapewnianie kolejnych świadczeń 
dodatkowych stanowią lekarstwo na wszelkie problemy pracownicze 
w większości organizacji.

Niektóre badania wskazują, że wynagrodzenie i wszelkie benefity przestają 
decydować o tym, dlaczego rzeczywiście pracownicy cenią swoją pracę. 
Z badań wynika, że przede wszystkim wiążą się oni z organizacjami, które dają 
im poczucie sensu, zapewniają rozwój i innowacje.

Badanie efektywności pracowników w powiązaniu z wynagrodzeniem

Czy mierzą Państwo efektywność pracowników w powiązaniu z wynagrodzeniami?
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Badanie efektywności pracowników w podziale na wielkość zatrudnienia

Badanie efektywności pracowników w powiązaniu z branżą

 

Paradoksalnie, dbałość o ten wskaźnik 
jest odwrotnie proporcjonalna do 
wielkości firmy. Im firmy są mniejsze, tym 
częściej badają efektywność pracowników 
w powiązaniu z wynagrodzeniem i na 
odwrót - im firmy większe, tym robią to 
rzadziej.

Efektywność pracowników 
w powiązaniu z wynagrodzeniem 
najrzadziej bada branża produkcyjna 
(81% tego nie robi), a najczęściej 
handlowa (46% respondentów z branży 
handlowej bada ten wskaźnik).

Badanie efektywności pracowników w powiązaniu z wynagrodzeniem
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Mierzenie efektywności finansowych systemów 
motywacyjnych

Czy mierzą Państwo efektywność finansowych systemów motywacyjnych?

45%

17%

28%

4%
6%

Tak, regularnie
Tak, zmierzyliśmy 
jednorazowo

Nie i raczej nie 
zamierzamy tego 
mierzyć

Nie, ale przymierzamy 
się do tego

Inne

Płace to często bardzo istotny wskaźnik kosztów firmy, a finansowe sposoby motywacji pracowników są 
często głównym sposobem na utrzymanie ich w organizacji. Pomimo tak istotnej wagi finansowych systemów 
motywacyjnych, większość (73%) firm nie mierzy ich efektywności. Z tego aż 45% nie mierzy i nie zamierza tego 
mierzyć, a tylko 28% przymierza się do zbadania takiej korelacji. 

Regularnie bada efektywność finansowych bodźców motywacyjnych tylko 17% firm, a 4% dokonała tego 
jednorazowo.

Katarzyna Tomalak, EY
Większość firm deklaruje, że stosuje w swojej organizacji systemy 
motywacyjne. Podobnie większość ankietowanych uznała, że stosowane 

przez nich systemy motywacyjne są odpowiednie i skuteczne. 

Biorąc jednak pod uwagę wyniki badań dotyczące problemów z rotacją czy presją na 
wysokość wynagrodzeń ze strony pracowników, może pojawić się wątpliwość, czy 
stosowany firmie system motywacyjny jest skuteczny.  Firmy w większości wskazały, 
że nie mierzą efektywności systemów motywacyjnych – stąd nie jest możliwe 
ustalenie ich skuteczności na podstawie twardych i obiektywnych wskaźników. 

Pojawia się więc pytanie, czy stosowanie (często bardzo kosztownych) systemów 
motywacyjnych w firmach, bez narzędzi do mierzenia ich wpływu oddziaływania na 
pracowników, jest praktyką racjonalną z perspektywy pracodawcy?

Badanie efektywności pracowników w powiązaniu z wynagrodzeniem
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Mierzenie efektywności finansowych systemów motywacyjnych w podziale na wielkość 
zatrudnienia

Mierzenie efektywności finansowych systemów motywacyjnych w podziale na branżę 

Analiza wskaźnika pomiaru 
efektywności finansowych systemów 
motywacyjnych w podziale na branże 
przynosi zaskakujące rezultaty. 
Przypomnijmy, średnio nie mierzy 
go 73% firm. Wyróżniają się tu firmy 
największe - 81% z nich nie mierzy 
efektywności.

Pomiar efektywności finansowych 
systemów motywacyjnych najczęściej 
stosuje branża usługowa (33%), wobec 
23% w branży handlowej i tylko 11% 
w branży produkcyjnej.

Nie mierzy tego wskaźnika 78% firm 
z branży produkcyjnej wobec 67% 
w usługach i 69% w handlu. 

Badanie efektywności pracowników w powiązaniu z wynagrodzeniem
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System benefitów pozapłacowych
System benefitów pozapłacowych to najbardziej lubiana i satysfakcjonująca część pracy HR-owca. Równolegle, 
jest to źródło pewnej frustracji dla działu HR.

HR-owcy dysponujący budżetem i wybierający dla pracowników system benefitów pozapłacowych dokładają 
wielu starań, aby te benefity były wykorzystywane. Zależy im, aby zwiększały lojalność wobec firmy. Źródłem 
satysfakcji jest dla niektórych możliwość wymyślenia i opracowania ciekawych, oryginalnych, nowoczesnych 
i dostosowanych do potrzeb benefitów dla pracowników. 

Respondenci wymieniali 

Laptopy i komórki 
służbowe

Pakiety medyczne Dofinansowywanie 
urlopów

Dofinansowywanie 
leczenia 
i rehabilitacji

Specjalne 
ubezpieczenia 

Specjalny fundusz 
akcji wypłacany  
w chwili  
odejścia na 
emeryturę

Zniżki na wyroby 
lub usługi firmy

Organizacja imprez 
integracyjnych, 
wspólnych 
wycieczek

Organizacja 
szkoleń, nauki 
języków

Karty Multisport/
karnety na siłownie

Karnety lub bilety 
do kina

Dostęp do świeżych 
owoców w pracy

Propagowanie 
idei work-life 
balance

Uczestnictwo 
w akcjach 
charytatywnych

Paczki 
upominkowe/
świąteczne

Propagowanie 
w firmie idei 
tolerancji wobec 
odmienności

Elastyczne 
godziny i dni  
pracy, 
możliwość pracy 
z domu

Firmy skarżą się, że pracownicy nie doceniają posiadanych benefitów pozapłacowych, szybko się do nich 
przyzwyczajają i na dłuższą metę przestają one działać.

Bolączką jest problem niemierzalności efektywności systemu benefitów lub nieumiejętność zmierzenia go. Część 
respondentów skarży się, że w miejsce obiektywnych mierników wchodzą kryteria subiektywne - presja ze strony 
pracowników, kadry kierowniczej czy oferty w konkurencyjnych firmach. Powoduje to trudności w zarządzaniu 
ofertą benefitów.

System benefitów pozapłacowych
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System benefitów pozapłacowych

Czy firma stosuje system benefitów pozapłacowych?

Przeważająca większość firm ma system benefitów pozapłacowych (89%), tylko mniej więcej co dziesiąta nie 
stosuje takich zachęt dla zatrudnionych (11%).

89%

11%
Nie

Tak

System benefitów pozapłacowych – stopień rozbudowania

System benefitów pozapłacowych 
jest najczęściej określany jako średnio 
rozbudowany, do takiego przyznaje się 
prawie połowa, bo 48% badanych  
HR-owców. 

Jedna piąta firm ma system mało 
rozbudowany a tylko 16% twierdzi, 
że dysponuje bardzo rozbudowanym 
systemem benefitów. 

Ponad jedna dziesiąta firm nie oferuje 
pozapłacowych benefitów swoim 
pracownikom.16%

25%

11%

48%

Praktycznie nie 
oferujemy żadnych 
benefitów 
pozapłacowych

Średnio 
rozbudowany

Bardzo 
rozbudowany

Mało 
rozbudowany
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System benefitów pozapłacowych

Stopień rozbudowania systemu benefitów pozapłacowych w podziale na wielkość 
zatrudnienia

Stopień rozbudowania systemu benefitów pozapłacowych w podziale na branże

Jeśli chodzi o system benefitów 
pozapłacowych – wielkość firmy ma 
w tym wypadku znaczenie.

Jak podpowiada intuicja, stosunkowo 
najczęściej na bardzo rozbudowany 
system benefitów pozapłacowych stać 
firmy największe i one też najczęściej 
taki mają, choć nie jest to zjawisko 
wśród tych firm powszechne (37%). 

Znikoma część firm mniejszych 
(6%) i niewielka średnich (15%) 
utrzymuje bardzo rozbudowane 
systemy motywacyjne, natomiast ich 
pracownicy cieszą się zazwyczaj średnio 
rozbudowanymi systemami – utrzymuje 
takie ok. połowa z tych firm. 

Mało rozbudowany system benefitów 
pozapłacowych stosunkowo najczęściej 
posiadają firmy mniejsze (29%) 
a najrzadziej firmy średnie (20%).

Żadnych benefitów pozapłacowych 
stosunkowo najczęściej nie stosuje 
branża handlowa (23%) wobec 11% 
w produkcji i 4% w usługach. Mało 
rozbudowany system benefitów 
pozapłacowych najczęściej posiada 
branża produkcyjna (32%) wobec 25% 
w usługach i 15% w handlu. 

Natomiast średnio rozbudowany 
system benefitów pozapłacowych 
oferuje pracownikom najczęściej 
branża usługowa (54%), wobec ok. 45% 
w pozostałych branżach. Branże nie 
różnią się pod względem stosowania 
bardzo rozbudowanego systemu 
benefitów.
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System benefitów pozapłacowych – zróżnicowanie

Proszę wskazać najlepiej pasujące określenie do Państwa systemu benefitów:

70% 18%

9%

3%
Inne

Jest praktycznie 
jednolity dla 

większości 
pracowników

Jest zindywidualizowany 
(każdy pracownik 
wybiera sobie sam 
z dostępnej puli)

Jest zróżnicowany 
w zależności od  np. 
stanowisk, szczebla, 
stażu, czynników 
demograficznych 
(np. wiek)

Na rynku dominuje praktyka stosowania jednolitego dla wszystkich pracowników systemu benefitów, tak określa 
go większość, bo 70% badanych. 

W niecałej jednej piątej firm pracownicy korzystają z różnych benefitów, w zależności od stanowisk, szczebla, 
stażu czy czynników demograficznych.

Tylko mniej niż co dziesiąta firma daje pracownikom zindywidualizowany wybór benefitów.

Katarzyna Tomalak, EY

Potrzeby i wartości grup pokoleniowych pracowników, które 
zaczynają dominować w przekroju całego zatrudnienia, coraz bardziej 

pokazują, że najbardziej doceniane jest indywidualne podejście i innowacje. 
Stąd mocne rozbudowanie systemów benefitowych i motywacyjnych nie 
zawsze będzie skuteczne. Dużo bardziej sprawdzać się może celowanie 
z benefitami w potrzeby poszczególnych pracowników, ich zróżnicowanie 
oraz innowacyjność jeśli chodzi o ich rodzaj. W szczególności pracownicy 
„najmłodszych pokoleń” doceniają benefity dostosowane indywidualnie do 
nich.

System benefitów pozapłacowych
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System benefitów pozapłacowych – zróżnicowanie w podziale na wielkość zatrudnienia

System benefitów pozapłacowych – zróżnicowanie w podziale na branże

Chociaż większość wśród badanych 
firm posiada jednolity system benefitów 
dla wszystkich pracowników,  gdy 
popatrzymy na dane w rozbiciu na 
poziom zatrudnienia dostrzegamy, 
że największe firmy są najbardziej 
przywiązane do jednolitego systemu dla 
większości pracowników (81%).

Firmy o niższym poziomie zatrudnienia 
mają nieco większą skłonność do 
eksperymentowania w tym zakresie. 
I tak: firmy mniejsze chętniej niż inni 
stosują system benefitów uzależniony 
od jakiegoś czynnika, natomiast 
firmy średnie (250-999 prac.) mają 
większą skłonność do pozostawiania 
pracownikom wolności w wyborze 
benefitów pozapłacowych.

Jeśli chodzi o zróżnicowanie systemu 
benefitów pozapłacowych wyróżnia 
się branża handlowa. To tu najczęściej 
stosuje się zindywidualizowany system 
(23%), lub system uzależniony od 
stanowiska, stażu i innych czynników 
(23%). 

W usługach i w handlu dominuje 
jednolity dla większości pracowników 
system benefitów pozapłacowych (77% 
i 71%).

System benefitów pozapłacowych
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Mierzenie efektywności systemu benefitów pozapłacowych

Czy mierzą Państwo efektywność systemu benefitów?

W ponad połowie przedsiębiorstw nie mierzy się efektywności systemu benefitów pozapłacowych. 

Jeżeli już, to najpopularniejszą metodą jest zasięgnięcie języka u pracowników i przełożonych. Robi tak prawie 
jedna trzecia firm (32%). Jedna piąta weryfikuje zadowolenie z pozapłacowych benefitów za pomocą ankiety 
(25%). 

13% korzysta z danych dostawców, a tylko 6% stosuje jakieś wewnętrzne wskaźniki.

Katarzyna Tomalak, EY

Zdecydowana większość firm stosuje rozbudowany system benefitów 
dla swoich pracowników, i - podobnie jak w przypadku systemów 

motywacyjnych - zdecydowanie niewielki ich odsetek mierzy skuteczność 
przyznawanych pracownikom świadczeń rzeczowych.

Podobnie jak w przypadku systemów motywacyjnych – również tutaj 
dominuje mocno „intuicyjne” podejście do oceny skuteczności stosowanych 
rozwiązań. Zdecydowana większość respondentów, pomimo braku stosowania 
odpowiednich mierników, bardzo wysoko ocenia skuteczność przyznawanych 
benefitów.

System benefitów pozapłacowych
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Mierzenie efektywności systemu benefitów pozapłacowych – w podziale na wielkość 
zatrudnienia (Czy mierzą Państwo efektywność systemu benefitów?)

Mierzenie efektywności systemu benefitów pozapłacowych w podziale na branże  
(Czy mierzą Państwo efektywność systemu benefitów?)

Im mniejsza pod względem zatrudnienia 
firma, tym rzadziej mierzy efektywność 
systemu benefitów pozapłacowych. 
W mniejszych firmach nie robi tego 
ponad połowa (57%), w średnich 50% 
a w największych 44%.

Za pomocą ankiet pracowniczych 
najczęściej badają efektywność 
benefitów pozapłacowych firmy 
największe (38%) a na podstawie 
rozmów z pracownikami – średnie 
(40%). 

Dane od dostawców, zgodnie z intuicją, 
najczęściej analizują firmy największe 
(25%).

Systemu benefitów pozapłacowych nie 
mierzy najczęściej branża usługowa 
(58%), w porównaniu z produkcją (49%) 
i handlem (46%). 

Branża handlowa natomiast stosunkowo 
najrzadziej bada efektywność benefitów 
pozapłacowych na podstawie rozmów 
z pracownikami (23%), wobec 33% 
w pozostałych branżach. 

W przypadku danych od dostawców 
najczęściej śledzi je branża handlowa 
(23%).

System benefitów pozapłacowych
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System benefitów pozapłacowych – ocena efektywności

Jaka jest Pana/i zdaniem efektywność systemu benefitów w Państwa firmie?

44%

35%

21%
Zdecydowanie 
i raczej wysoka

Trudno 
powiedzieć

Zdecydowanie 
i raczej niska

Mimo, że ponad połowa badanych pracowników działów HR nie mierzy efektywności stosowanych benefitów 
pozapłacowych, to spora część, bo 44% uważa, że jest on skuteczny. 

Ponad jedna trzecia nie wierzy w efektywność stosowanych pozapłacowych bodźców (35%). Jedna piąta 
natomiast nie umie sformułować opinii w tej sprawie. Jeśli zsumujemy kategorię trudno powiedzieć z niską 
oceną stosowanego systemu pozapłacowych benefitów – otrzymujemy obraz mało optymistyczny: w ponad 
połowie firm (55%) stosuje się system benefitów, w który się nie wierzy, albo którego nie umie się ocenić. 

Jeśli chodzi o ocenę efektywności systemu benefitów pozapłacowych, wielkość firmy nie ma znaczenia, wyniki 
we wszystkich grupach oscylują w okolicach średniej.

System benefitów pozapłacowych
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System benefitów pozapłacowych – ocena efektywności w podziale na branże

Stosunkowo najczęściej nisko ocenia 
efektywność stosowanych benefitów 
pozapłacowych branża usługowa (46%), 
zwłaszcza w porównaniu z branżą 
handlową (24%). 

Natomiast handel zdecydowanie 
wyróżnia się pod względem trudności 
w ocenie efektywności bodźców 
pozapłacowych (38%), wobec 21% 
w produkcji czy 12% w usługach.

System benefitów pozapłacowych
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Badanie satysfakcji pracowniczej
Czy badają Państwo satysfakcję pracowników za pomocą ankiety pracowniczej?

42%

31%

2%

25%

Tak, regularnie

Inne (jakie?)

Nie

Tak, od czasu do 
czasu

Ogółem prawie trzy czwarte firm bada satysfakcję i zaangażowanie pracowników za pomocą ankiety (73%), 
w tym regularnie czyni to 42%, a 31% od czasu do czasu.  

Ankiet nie stosuje jedna czwarta badanych przedsiębiorstw (25%).

Filip Kotarski, EY
Ankieta pracownicza jest niezwykle popularnym sposobem badania 
satysfakcji pracowniczej i to niezależnie od branży i wielkości 

przedsiębiorstwa. Przemawia za tym przede wszystkim łatwość jej zastosowania 
i uniwersalny charakter.  Pytanie jednak, na ile pracownicy HR dostosowują kształt 
ankiety do faktycznych problemów danej organizacji oraz na ile wyciągane są 
z tych ankiet wnioski na przyszłość.

Badanie satysfakcji pracowniczej
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Badanie satysfakcji pracowniczej w podziale na wielkość zatrudnienia

Badanie satysfakcji pracowniczej w podziale na branże

Ankietę badającą satysfakcję 
pracowniczą najczęściej stosują firmy 
największe (85%), rzadziej firmy 
mniejsze (73%) a najrzadziej firmy 
średnie (57%).

Branże nie różnicują istotnie 
wyników jeśli chodzi o stosowanie 
ankiety pracowniczej w badaniu 
satysfakcji. 

Można jednak zaobserwować, 
że najczęściej satysfakcję w ten 
sposób badają firmy usługowe 
(79%), a najrzadziej handlowe 
(69%).

Badanie satysfakcji pracowniczej
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Kontrola wynagrodzeń za pomocą 
benchmarków
Czy firma kontroluje poziom i strukturę wynagrodzeń poprzez benchmarki, raporty 
płacowe?

76%

24% Nie

Tak

W trzech czwartych firm poziom i strukturę wynagrodzeń porównuje się z benchmarkami z raportów płacowych 
(76%).  Nie dotyczy to prawie jednej czwartej firm (24%).

Kontrola wynagrodzeń za pomoca benchmarków
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Kontrola wynagrodzeń za pomocą benchmarków w podziale na wielkość zatrudnienia

Kontrola wynagrodzeń za pomocą benchmarków w podziale na branże

Analizując dane w podziale na wielkość 
zatrudnienia można zauważyć, że 
w firmach największych i średnich 
prawie zawsze stosuje się porównania 
z benchmarkami do oceny poziomu 
wynagrodzeń (odpowiednio 90% 
i 88%), natomiast w firmach mniejszych 
jest to praktyka znacznie rzadsza 
(63%).

Benchmarki płacowe najczęściej 
porównuje branża handlowa (85%), 
a najrzadziej usługowa (67%).

Kontrola wynagrodzeń za pomoca benchmarków
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Podsumowanie

Działy HR konstruując rekomendacje oferty płacowej dla nowozatrudnianych osób 
porównują stawki oferowane na danych stanowiskach w branży. Jednak te raporty 
mają w obecnie dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy ograniczone 
zastosowanie, gdyż są mocno spóźnione. Sposób zbierania informacji i cykl ich 
publikacji sprawia, że bywają spóźnione nawet o dwa lata. Dlatego oczekiwania 
kandydatów do pracy bywają wyższe w stosunku do benchmarków o kilka do 
kilkunastu procent.

Są firmy, które mają skalkulowane stawki na najniższym akceptowalnym poziomie, 
bo taka jest ich polityka i dane z benchmarków w niewielkim stopniu mają na to 
wpływ. 

Katarzyna Tomalak, EY

Jedną z przyczyn, dla których klasyczne benchmarki płacowe nie 
we wszystkich przypadkach mają zastosowanie w praktyce przy 

określaniu wysokości oczekiwań płacowych pracowników i kandydatów do pracy 
jest to, że dane w oparciu, o które są tworzone pochodzą z działów HR, a nie od 
samych pracowników.

Siatki płac funkcjonujące w wielu organizacjach stają się coraz częściej jedynie 
„punktem odniesienia” do realnych płac oferowanych pracownikom, których 
chcemy zatrzymać lub przyciągnąć do naszej firmy. Oczekiwania stawiane 
przez coraz bardziej świadomych pracowników są bowiem często dużo wyższe 
niż statystycznie wynikające z dotychczasowych „widełek”. Z drugiej strony, 
deficyty w talentach na niektórych stanowiskach zmuszają pracodawców do 
akceptowania tych oczekiwań i stwarzania coraz większej liczby wyjątków od reguły.

Kontrola wynagrodzeń za pomoca benchmarków
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Serce czy rozum? Podejście działu HR do 
podejmowania decyzji

Jakie podejście do podejmowania decyzji w dziale HR przeważa – „miękkie”, 
psychologiczne czy „twarde”, oparte na danych i odpowiednio skonstruowanych 
wskaźnikach?

podejście „miękkie”/
psychologiczne

podejście “twarde”/
statystyczne

49% 27% 24%

Problemy z rekrutacją czy rotacją to bolączka działów HR znana powszechnie na rynku. Mniej popularnym 
zagadnieniem jest sposób, w jaki działy personalne mierzą swoją pracę. 

Zbadaliśmy dominujący w firmie sposób podejmowania decyzji w HR. Okazało się, że prawie połowa (49%) firm 
przechyla się w stronę podejścia „miękkiego”, a tylko ok. jedna czwarta (24%) – do podejścia „twardego”.

Serce czy rozum? Podejście działu HR do podejmowania decyzji
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Serce czy rozum? Podejście działu HR do podejmowania decyzji

Podejście działu HR do podejmowania decyzji w podziale na wielkość zatrudnienia

 Podejście działu HR do podejmowania decyzji w podziale na branże

Gdy weźmiemy pod uwagę wielkość firmy, 
widać zaskakującą tendencję - firmy 
średnie (60%) i największe (51%) bliższe są 
podejmowaniu decyzji w oparciu o „miękkie” 
kryteria niż firmy mniejsze (43%).  Natomiast 
podejście „twarde”, oparte na analizie danych, 
preferuje ok. jedna czwarta firm, bez względu 
na wielkość zatrudnienia. 

W zestawieniu wyróżniają się firmy średnie, 
które najrzadziej udzielały odpowiedzi 
w środkowym obszarze skali. Może to wynikać 
z faktu, że w tej grupie połowa respondentów 
należała do kadry zarządzającej HR (50%), 
a tylko 5% odpowiedzi udzielili specjaliści od 
compensations & benefits. W pozostałych 
grupach kadry kierowniczej było mniej 
(35 i 30%) a specjalistów C&B nieco więcej 
(11 i 29%) Odchylenie wyniku może mieć 
związek z tym, że kadra kierownicza działu 
HR ma nieco odmienne spojrzenie na proces 
podejmowania decyzji niż inni specjaliści tam 
zatrudnieni.

Gdy spojrzymy na to zagadnienie 
w podziale na branże, widać, że 
w usługach dominuje podejście 
„miękkie”/jakościowe w podejmowaniu 
decyzji w dziale HR. Ponad połowa (62%) 
firm z tej branży preferuje to podejście, 
jest to ok. 24 punkty procentowe więcej, 
niż w produkcji czy handlu. 

W branży usługowej rzadziej niż 
w pozostałych stosuje się podejście 
pośrednie (21%) oraz „twarde” (17%).
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Serce czy rozum? Podejście działu HR do podejmowania decyzji

Filip Kotarski, EY
Okazuje się, działy HR korzystają z „twardych” kryteriów w procesie 
wydawania decyzji w ograniczonym zakresie. Może zastanawiać 

przyczyna, dla której podejście „miękkie” jest w pewnym stopniu bardziej 
popularne wśród większych przedsiębiorstw. Nie jest bez znaczenia dla wyników 
badania jest stanowisko osób, które odpowiadały na pytania – w średnich firmach 
przeważały odpowiedzi od osób zarządzających działami HR. Być może również 
skala działalności i różnorodność sytuacji w większych przedsiębiorstwach 
powoduje trudności w ustaleniu twardych kryteriów? Być może działom HR 
brakuje dostępu do narzędzi, które pozwoliłyby na ustalenie skutecznych kryteriów „twardej” oceny 
w sprawach ludzkich – i stąd konieczność działania bez ich wsparcia?  

Podsumowanie
Pełen wachlarz rozwiązań

Spotykamy się często z firmami  średniej wielkości, „córkami” firm 
międzynarodowych, w których kultura organizacyjna działu HR w ogromnej 
mierze przejęta jest od firmy „matki”. Tutaj z założenia nie podejmuje się żadnych 
decyzji bez uprzedniego policzenia wskaźników, które można by było porównać 
do benchmarków z innymi firmami. Natomiast nie każda firma chce, by decyzje 
w dziale HR były podejmowane głównie na podstawie „twardych” danych i statystyk. 
Przykładowo w jednej z badanych przez nas firm, dział HR nie ma istotnego wpływu 
na decyzje zarządu firmy. To firma duża i konserwatywna, a zarząd podejmuje 
decyzje w oparciu o przekonanie, że skoro zawsze tak robił, to nie ma powodu, by 
to zmieniać. Dział HR zrezygnował nawet z przeprowadzania ankiet pracowniczych, 
gdyż nie można było podjąć żadnych decyzji w oparciu o ich wyniki - to ostatnie 
wymagałoby zwiększenia środków budżetowych, które działowi HR nie przysługują. 
Z tego powodu firma zrezygnowała z badania pewnych zmiennych.

Widać wyraźną różnicę w podejściu do danych statystycznych pracowników działów 
HR w zależności od ich pozycji w organizacji. Bardziej globalne, statystyczne 
podejście do podejmowanych decyzji mają z reguły przedstawiciele najwyższego 
szczebla, oni też w wywiadach dysponują najgłębszą wiedzą dotyczącą wskaźników. 
Pracownicy HR niższego szczeblach specjalizacjach mają wgląd tylko we własne 
statystyki i rzadko mają pełną wiedzę, na jakiej podstawie działy HR innych firm 
podejmują decyzję.
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Serce czy rozum? Podejście działu HR do podejmowania decyzji

Pracownicy działu HR sami są zainteresowani rozbudową systemu wskaźników 
w organizacji. Tego typu postulaty pojawiały się wśród respondentów naszego 
badania:

Praktyczne wnioski z badania
Pracownik działu HR

Część procesów prowadzimy w firmie tradycyjnie, w konkretny i od dawna ustalony sposób. Chętnie 
policzyłabym różne ciekawe wskaźniki, ale na to nie wpadłam. Przydałaby mi się inspiracja, może 
szkolenia w tym zakresie? 

Nasuwa się również wniosek, że polityka personalna wielu organizacji jest 
niekonsekwentna. Jedna z badanych przez nas firm zatrudnia na stanowiska “core 
business” w oparciu o twarde dane rynkowe, stosując najniższe stawki na rynku. 
Równolegle, stanowiska „back office” i kierownictwa mają wyraźnie zawyżone 
stawki. W tym obszarze często zatrudnia się pracowników posiadających nadmierne 
kwalifikacje w stosunku do danego stanowiska. 

Czasami przyczyną niekonsekwencji i tym samym mało skutecznych działań 
w zakresie polityki zatrudnienia i utrzymania pracowników jest fakt, że Zarząd 
i osoby decyzyjne i dysponujące budżetami w firmie nie do końca liczą się z  
sugestiami działu HR (nawet jeśli są poparte wskaźnikami). 

Innym przypadkiem jest świadome prowadzenie polityki pracowniczej w oparciu 
o kryteria inne niż ekonomiczne. Przykładem może być firma, której zależy 
na pozyskiwaniu z rynku dobrych pracowników, bo działa w warunkach silnej 
konkurencji. Część decyzji opiera o twarde statystyki, inne podejmuje w dość 
awangardowy sposób. Celowo tworzy kulturę organizacyjną dbającą o tolerancję 
dla różnorodności, przyjmującą pracowników np. ze społeczności LGBT lub 
wyróżniających się pod innymi względami. Konsekwencją jest utrata części 
pracowników, którym się nie podoba taka strategia. Pomimo tego, firma kontynuuje 
taką politykę, stanowiącą dla niej wyróżnik wobec innych pracodawców.

Chęć wyróżnienia się od konkurencji to także powód, dla którego inna badana przez 
nas firma świadomie zatrudnia pracowników na umowy o pracę, pomimo że jest 

to dla niej praktycznie nieopłacalne - większość podstawowego personelu to 
studenci, ceniący niezależność. W tym wypadku ważniejszym czynnikiem jest 

dbałość o wizerunek stabilnego pracodawcy niż konkretne wskaźniki. 
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Wskaźniki mierzenia efektywności HR

Wskaźniki mierzenia efektywności HR
Jakie wskaźniki mierzenia efektywności HR są wykorzystywane w Państwa firmie?

Dane statystyczne pomagają skuteczniej wdrożyć politykę personalną i dostosować ją do trendów rynkowych. 
„Twarde” statystyki pomagają też zarządom mierzyć skuteczność funkcjonowania działów HR. Zapytaliśmy więc 
firmy, jakie stosują mierniki efektywności działów HR.

Najczęściej w firmach stosowane są wskaźniki związane z absencją, odejściami i zwolnieniami, bada je ponad 
połowa firm (63%).

Blisko połowa przedsiębiorstw analizuje wskaźniki związane z pozyskiwaniem pracowników (49%), nieco ponad 
jedna trzecia stosuje wskaźniki związane z rozwojem i awansami pracowników (37%), a jedna piąta te dotyczące 
wdrożenia (onboardingu) pracowników.

Inne rodzaje wskaźników wskazało 6% badanych. 
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Wskaźniki mierzenia efektywności HR

Wskaźniki mierzenia efektywności HR w podziale na wielkość zatrudnienia

 Wskaźniki mierzenia efektywności HR w podziale na branże

Firmy średnie i mniejsze mają podobny 
schemat mierzenia efektywności, natomiast 
firmy największe zachowują się odmiennie. 
I tak zarówno dla firm średnich, jak 
i mniejszych najbardziej interesujące są 
wskaźniki związane z absencją, odejściami 
i zwolnieniami. Spośród firm mniejszych 
wykorzystuje je ponad połowa (51%), 
a wśród firm średnich aż 85%, na drugim 
miejscu pod względem wykorzystania 
są wskaźniki związane z pozyskiwaniem 
pracowników – wśród mniejszych firm 
wykorzystuje je 34% badanych a wśród 
średnich 60%.  Dopiero na trzecim 
miejscu pod względem wykorzystania i to 
w znacznie niższym odsetku firm plasują 
się wskaźniki dotyczące rozwoju i awansu 

pracowników (odpowiednio 26% i 35%). Natomiast największe firmy w równym niemal stopniu wykorzystują 
trzy rodzaje wskaźników, zarówno związane z pozyskiwaniem (69%), absencją, odejściami i zwolnieniami (63%), 
jak i rozwojem i awansami (63%).  Zdecydowanie częściej od pozostałych wykorzystują też wskaźniki związane 
z wdrożeniem i rozwojem (38%).

Branża usługowa wyróżnia się pod 
względem częstości stosowania 
wskaźników związanych z absencją, 
odejściami i zwolnieniami – stosunkowo 
najczęściej  ich używa (71%) 
w porównaniu z innymi (66% i 54%). 

Natomiast branża handlowa 
stosunkowo najczęściej mierzy 
efektywność HR związaną 
z pozyskiwaniem pracowników (54%) 
w porównani z pozostałymi branżami 
(46%). 

Mierniki awansów i rozwoju najczęściej 
stosuje branża usługowa (42%), 
a najrzadziej handlowa (31%), 
natomiast wdrożenia pracowników 
najczęściej monitoruje handel (31%), 
a najrzadziej produkcja (11%).
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Wskaźniki mierzenia efektywności HR

Kluczowe wskaźniki efektywności działu HR

Efektywność 
HR

Inwestycje 
w kapitał ludzki

37%

20%
Efektywność

pracy

Fluktuacja
49%

Absencja
63%

Związane z rozwojem i awansami 
pracowników, np. awanse wewnętrzne, 

udział w szkoleniach

Związane z wdrożeniem (onboardingiem) 
pracowników, np. efektywność, czas, 

jakość, koszt wdrożenia

Związane z pozyskiwaniem 
pracowników, np. wskaźnik 
przyjęć, skuteczności 
pozyskiwania, średni koszt 
pozyskania, rekrutacji przez 
firmy zewnętrzne

Związane z absencją,  
odejściami i zwolnieniami 

pracowników, np. średni staż 
pracy, demografia, stabilność 

kadry kierowniczej, liczba 
i koszty absencji, struktura 

odejść i zwolnień

Filip Kotarski, EY
Obecna rzeczywistość biznesowa firm, a szczególnie funkcjonowanie 
na tzw. „rynku pracownika” znajduje odzwierciedlenie w hierarchii 

wskaźników efektywności działów HR. Ich kluczową rolą, a zatem tym z czego 
są rozliczane, nie jest teraz wdrożenie pracownika do organizacji, a następnie 
odpowiednie prowadzenie go przez ścieżkę kariery. Najważniejsze staje się samo 
pozyskanie nowych osób i zapewnienie, aby ich odejście nie było przedwczesne 
i groźne dla firmy. Podejście to wydaje mi się w wielu przypadkach właściwe. 
Jednak jeżeli zostanie posunięte zbyt daleko, może okazać się, że dział HR 
zagwarantuje swojej firmie odpowiednią ilość pracowników, ale nie będą oni dla niej wystarczająco 
efektywni i kompetentni.  
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Fluktuacja Efektywność pracy Absencja Inwestycje 
w kapitał ludzki

• Odsetek powrotów 
pracowników do firmy

• Wskaźnik rekrutacji 
realizowanych przez 
firmy zewnętrzne

• Średni staż pracy, 
wiek pracowników

• Wskaźnik rotacji 
pracowników

• Odsetek umów 
przedłużonych po 
okresie próbnym

• Wskaźnik 
skuteczności 
rekrutacji

• Wskaźnik 
produktywności 
i rentowności 
łącznych nakładów na 
wynagrodzenia

• Wskaźnik 
miesięcznych 
kosztów pracy 
(łącznie z kosztami 
pracodawcy)

• Wskaźnik udziału 
kosztów pracy 
w kosztach 
operacyjnych

• Średnie miesięczne 
wynagrodzenie brutto 
w firmie

• Wskaźnik wysokości 
świadczeń 
pozapłacowych 
(benefitów)

• Wskaźnik godzin 
nadliczbowych

• Wskaźnik absencji 
ogólnej

• Wskaźnik absencji 
chorobowej własnej, 
z wyłączeniem 
kobiet w ciąży oraz 
opieki nad członkiem 
rodziny

• Wskaźnik absencji 
jednodniowej

• Wskaźnik urlopów 
niewykorzystanych

• Liczba urlopów na 
żądanie w roku

• Odsetek pracowników 
przebywających 
na długotrwałym 
zwolnieniu 
(opłacanym przez 
ZUS)

• Planowany 
budzet szkoleń na 
pracownika

• Wykorzystany 
budżet szkoleń na 
pracownika

• Wskaźnik ilości 
szkoleń - godzinowy

• Wskaźnik udziału 
budżetu szkoleń 
w kosztach 
operacyjnych

• Wykorzystanie 
budżetu szkoleń 
na przeszkolonego 
pracownika

• Wskaźnik 
wykorzystania 
budżetu szkoleń

Wskaźniki mierzenia efektywności HR

Przykładowe wskaźniki mierzenia efektywności HR

Filip Kotarski, EY
Jak pokazuje powyższa infografika, można stworzyć naprawdę wiele 
wskaźników dla mierzenia efektywności działów HR, wedle różnych 

kategorii. To niewątpliwie pomocne narzędzia, pozwalające np. na mierzenie 
dynamiki zmian na osi czasu. Tym niemniej, należy przeprowadzić krytyczną 
analizę kwestii, które chcemy opisać wskaźnikami, tak żeby nie doprowadzić do 
sytuacji „przewskaźnikowania” organizacji. Wskaźniki powinny być stosowane 
w tych obszarach gdzie nie wystarczą tradycyjne, „miękkie” rozwiązania. Wtedy 
najlepiej spełnią swój cel.
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Okiem praktyka

Gdzie jesteśmy?

Efektywne prowadzenie biznesu jest obecnie nie 
lada wyzwaniem. Gospodarka i technologia w Polsce 
się rozwijają, społeczeństwo również. Młodzi ludzie 
z „generacji Z”, którzy coraz liczniej zasilają grupę 
aktywnych zawodowo, wymagają zdecydowanie 
nowatorskiego podejścia. Na pierwszy rzut oka 
mamy obecnie idealne warunki do dynamicznego 
rozwoju przedsiębiorstwa. Czy tak jest naprawdę? 
Jaką rolę w tym łańcuchu przedsiębiorczości pełnią 
działy wspierające? Czy dział HR ma wśród nich 
łatwiejsze, czy może trudniejsze zadanie?

Pracuję w międzynarodowej firmie IT od niemal 
8 lat i z bliska obserwuję dynamiczne zmiany na 
rynku pracy w wyjątkowo wymagającym sektorze 
jakim jest IT. Wyraźnie widać, że zespoły personalne 
najbardziej efektywnie wspierają biznes podchodząc 
do swoich zadań w sposób kompleksowy.

Z rynkiem za pan brat!

Jeszcze parę lat wstecz pracodawca miał luksus 
wyboru pracownika. Największym wyzwaniem była 
rekrutacja odpowiedniej ilości osób w dogodnym 
dla pracodawcy terminie. Teraz rekrutacja 
jest jeszcze większym wyzwaniem. Nie chodzi 
jednak tylko o znalezienie osoby z odpowiednimi 
kwalifikacjami na konkretne stanowisko. HR musi 
wspiąć się na wyżyny kreatywności, aby owego 
kandydata zachęcić do rozpoczęcia rozmów 
z firmą. Odradzam stosowanie polityki agresywnej 
rekrutacji i prześciganie się z konkurencją na 
wysokość wynagrodzenia. Może ona podnieść koszty 
personalne w sposób niekontrolowany. Alternatywą 
jest kreatywność, proaktywne wyjście ku potrzebom 

oparte na analizie rynku; firm konkurencyjnych 
i społeczeństwa. 

Najbardziej efektywna jest odpowiednio dobrana 
kafeteria benefitów. Powszechny i jednolity system 
benefitów traci swoją siłę motywacyjną. Jeśli 
w ofercie naszej firmy zapewnimy bazowe punkty: 
ubezpieczenie na życie (koniecznie z wariantami 
dla rodziny!), szeroką opiekę medyczną (najlepiej 
wyróżniającą się czymś niestandardowym, jak 
stomatolog czy rehabilitacja), możemy rozwinąć 
skrzydła tworząc atrakcyjny system benefitów 
obejmujących m.in.:

• pakiety relokacyjne – społeczeństwo jest otwarte 
na mobilność, ale mało kto jest skłonny za to 
płacić

• dofinansowanie dojazdów do pracy lub 
zapewnienie firmowego transportu najlepiej 
z połączeniem wi-fi

• programy refferalowe – „win-win” dla firmy 
i pracownika

• programy sportowe, propagujące zdrowy tryb 
życia i pozwalające na integrację, poznawanie 
nowych ludzi (co jest kluczowe zwłaszcza 
w dużych firmach, gdzie łatwo popaść w pułapkę 
anonimowości)

Magdalena Tomicka
Senior HR Business Partner, Atos 
GDC Polska 

Okiem praktyka 
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I najważniejsze…. Elastyczność! Począwszy od miejsca 
pracy poprzez czas pracy po elastyczne formy 
współpracy (poza umowąo pracę są jeszcze umowy 
B2B, o dzieło, czy zlecenia).

Zadbajmy też o dywersyfikację rozumianą nie tylko 
jako zwracanie uwagi na sytuację mężczyzn i kobiet 
na rynku pracy. Nie zapominajmy o różnorodności 
wiekowej, osobach niepełnosprawnych, 
obcokrajowcach, juniorach, czy osobach różnej 
orientacji seksualnej. Stwórzmy im dogodne warunki 
bycia sobą i zapewnijmy by poczuli się w firmie 
komfortowo. Każdy taki dodatkowy punkt przechyli 
szalę efektywnej rekrutacji na naszą stronę.

Czy tylko pierwsze 10 sekund się 
liczy?

Jeśli wygraliśmy pierwszą rundę i czekamy na 
nowych pracowników, którzy właśnie zaakceptowali 
nasze listy intencyjne – zadbajmy o to, by 
współpraca trwała jak najdłużej.

Wdrażając pracownika do pracy, czyli przemierzając 
proces „onboardingu” warto zastosować podejście 
elastyczne. „Młodych” wdraża się do pracy inaczej 
niż osoby z bogatym doświadczeniem. Pamiętajmy 
też, że BHP i badania wstępne to za mało, aby nowy 
pracownik poczuł się w firmie jak u siebie. Zadbajmy 
o ciekawe zaprezentowanie organizacji, o chwilę na 
zapoznanie się z otoczeniem, z nowymi kolegami i – 
koniecznie – z menadżerem.

Warto też zebrać opinie nowych pracowników 
na temat procesów rekrutacji i onboardingu. To 
pomoże działom HR stale te procesy optymalizować.

Jak się sobą nie znudzić?

Zbudowanie zaangażowania w pierwszych 
tygodniach pracy pracownika to 80% czynników 
warunkujących długotrwałą współpracę z nim 
i przekładających się na jego wysoką satysfakcję.
Przede wszystkim podejdźmy nowocześnie 
do rozwoju pracownika. Sztywne planowanie 
szkoleń powoli odchodzi w niepamięć. Pozwólmy 

pracownikowi współworzyć własny plan szkoleniowy. 
Poczucie współodpowiedzialności przyniesie lepsze 
rezultaty. 

Stwórzmy różne możliwości. Obok szkoleń 
tradycyjnych wprowadźmy kursy e-learningowe. 
Są one zdecydowanie tańsze, bardziej elastyczne, 
a oferta szkoleń e-learningowych wcale nie jest 
mniejsza niż tradycyjnych. 

Pozwólmy pracownikom szkolić się nawzajem. 
W każdej firmie znajdzie się ekspert, który przekaże 
wiedzę na temat danego produktu/technologii/
programu w sposób dopasowany do specyfiki 
firmy czy klienta. Prowadzenie tego typu szkolenia 
umożliwi mu rozwinięcie dodatkowych kompetencji 
i da możliwość ekstra przychodu za realizację 
zadań poza standardowymi obowiązkami. Taki 
zabieg uatrakcyjnia pracę, buduje relacje wewnątrz 
firmy, wymusza rozwój wiedzy i kompetencji.Dajmy 
pracownikom szansę na rozwój wewnątrz firmy.

Rekrutacja stanowi wyzwanie, dlaczego więc nie 
pomóc sobie w tym procesie i nie awansować ludzi 
obecnych już na naszym pokładzie? Awans to nie 
tylko wyższe stanowisko i pensja, ale też otwarcie 
wizji rozwoju wewnątrz firmy. 

Lokalne programy rozwojowe i wewnętrzny 
marketing grup talentowych, wyróżniające 
benefity i wyzwania stawiane przed talentami, aby 
podtrzymywać ich zainteresowanie – to sposób 
na wyodrębnienie grupy kluczowych osób i ich 
docenienie oraz na pokazanie innym pracownikom, 
że warto się starać. 

Globalne programy – jeśli istnieją w naszej firmie 
– powinny współgrać z lokalnymi. Ważna jest 
odpowiednia komunikacja do pracowników na 
temat możliwości, które dają globalne programy 
i zaadresowanie ich do odpowiednich grup 
docelowych. Globalne możliwości wiążą się 
z wyższym prestiżem – warto o tym argumencie 
pamiętać.

Na wagę złota są też społeczności ekspertów. 
Szczęśliwie, dla wielu ludzi praca jest pasją. 
Pozwólmy im się dzielić tą pasją z innymi! Łączyć 

Okiem praktyka
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się w grupy, wspólnie analizować problemy i szukać 
rozwiązań, dzielić się doświadczeniami i wzajemnie 
sobie pomagać. Jeśli jest to możliwe, stwórzmy 
platformę wymiany na gruncie międzynarodowym – 
tym bardziej dostrzeżemy korzyści!

Rozstańmy się, ale nie na zawsze

Fluktuacja pracowników jest nieunikniona i nie 
powinniśmy się jej obawiać. Warto wdrożyć „exit 
interviews”: krótkie wywiady z pracownikami 
odchodzącymi, prowadzące nie tylko do uzyskania 
odpowiedzi na pytanie „dlaczego odchodzisz?”, 
ale też umożliwiające poznanie ich opinii na temat 
firmy (menadżera, zespołu, procesów…). Coraz 
częściej zdarza się, że pracownicy wracają do firmy. 
Jeśli taka osoba planuje powrót do nas – warto 
przeanalizować jego „exit interview”, by zbudować 
bardziej dopasowaną do niego ofertę pracy.

Jak przemawiać do biznesu?

Każdy dział HR powinien być partnerem dla biznesu. 
Jest to możliwe, jeśli jesteśmy:

(a)  świadomi strategii przedsiębiorstwa, bądź nawet 
współtworzymy ją wraz z menadżerami

(b)  uważni na potrzeby biznesu i sytuację na rynku

(c)  potrafimy rozmawiać wskaźnikami

Sparametryzowanie funkcji personalnych jest 
możliwe, nawet w obszarze miękkiego HR. Podstawą 

do przeprowadzenia analiz liczbowych mogą 
być badania satysfakcji pracowników: z procesu 
rekrutacji, z procesu adaptacji, szkoleń, programów 
rozwojowych a także „exit interviews”, „stay 
interviews” czy ranking Great Place to Work.

Wdrażając nowy proces HR warto, już na samym 
początku prac, wypracować wraz z biznesem 
wskaźniki efektywności (KPI) po to, aby po 
określonym czasie sprawdzić jego skuteczność. 
Umożliwi to zmierzenie efektywności i potwierdzenie 
potrzeby działań HR-owych, a w konsekwencji – 
dalszy sponsoring biznesu.

Wszelkie statystyki określające parametry zasobów 
ludzkich w organizacji pozwalają biznesowi 
zbudować świadomość wartości zasobów ludzkich. 
Znajomość rozkładu płci, wieku, wykształcenia, 
miejsca zamieszkania, statusu rodzinnego, 
znajomości języków czy innych kompetencji – 
pozwala lepiej realizować strategię firmy  i trafniej 
dopasować benefity do poszczególnych grup 
pracowniczych.

Rozmowa językiem biznesu jest ważna. Dzięki temu 
dział personalny odpowiada na oczekiwania biznesu 
i staje się jego partnerem, wspólny język ułatwia 
budowę wzajemnego zaufania. Biznes wierzy 
i podąża za rekomendacjami HR-u, HR natomiast – 
rozumie strategię firmy i uczestniczy w jej realizacji. 
Każdy podąża swoją drogą, cel jest jeden. A co jest 
ważniejsze w partnerstwie od podążania w tym 
samym kierunku?

Okiem praktyka
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Podsumowanie

Przebadani przez nas pracownicy działów HR potwierdzają: wciąż mamy do czynienia z rynkiem pracownika. 
Zdecydowana większość (86%) badanych uważa, że obecnie jest trudniej znaleźć pracownika niż 2-3 lata 
wcześniej. Stosunkowo najlepiej sytuacja przedstawia się w handlu, gdzie tylko 77% firm ma trudności 
z rekrutacją, w produkcji i usługach jest to odpowiednio po 88% wskazań. 

Jedną z kluczowych trudności są oczekiwania płacowe nowozatrudnianych. Prawie wszyscy badani (96%) 
przyznają, że są one dziś wyższe niż 2-3 lata wcześniej. To zwiększa presję płacową, bo pracownicy coraz 
częściej zmieniają pracę. Do problemu z rotacją przyznaje się większość (88%) firm. Dotyczy w największym 
stopniu firm największych.

Działy HR próbują się chronić przed rotacją badając jej przyczyny. Robi to zdecydowana większość firm. 
Najczęściej jest to rozmowa z odchodzącym (80% firm) lub ankieta (32% firm). 

Na bardziej poważną analizę przyczyn decyduje się tylko część firm. Ponad 40% działów HR bada poziom rotacji 
na poszczególnych stanowiskach, ale prawie tyle samo nie wnika głębiej w szczegóły (39%). Prawie jedna trzecia 
(28%) analizuje poziom rotacji w kontekście stażu pracy, a tylko 15% pod względem danych demograficznych.

W sytuacji rynku pracownika wyzwaniem jest odpowiednia motywacja personelu. Zapytaliśmy o finansowe 
i pozapłacowe systemy motywacyjne. Gratyfikacja finansowa to najczęściej premie powiązane z wynikiem (70%) 
i premie uznaniowe (62%). Co ciekawe, zdecydowana większość działów HR (73%) nie mierzy efektywności 
pracowników w powiązaniu z wynagrodzeniem. 

Większość (76%) firm kontroluje poziom wynagrodzeń za pomocą benchmarków. 

86%
uważa, że obecnie jest trudniej 
znaleźć pracownika niż 2-3 lata 
wcześniej

64%
ma średnio lub bardzo 
rozbudowany pozapłacowy 
system motywacyjny

73%
bada satysfakcję 
pracowników

76%
kontroluje poziom wynagrodzeń 
za pomocą benchmarków

80%
bada przyczyny rotacji 
poprzez rozmowę 
z odchodzącym

96%
przyznaje, ze oczekiwania  
płacowe nowozatrudnianych są 
dziś wyższe niż 2-3 lata wcześniej

63%
stosuje jakiekolwiek 
wskaźniki

70%
stosuje premie 
powiązane z wynikiem

44%
ocenia wysoko swój 
system benefitów 
pozapłacowych

88%
przyznaje się do 

mniejszego lub 
większego problemu 

z rotacją
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Podsumowanie

Większość (64%) badanych przez nas firm ma rozbudowany pozapłacowy system motywacyjny, a tylko 11% 
nie ma go w ogóle. W zdecydowanej większości (70%) firm, system jest taki sam dla wszystkich pracowników, 
a ponad połowa (52%) firm nie mierzy jego efektywności. Nie mąci to nastrojów pracowników działów HR - 44% 
z nich wysoko ocenia wdrożony w firmie system benefitów pozapłacowych.

Pracownik jest coraz cenniejszym aktywem. Chęć trzymania ręki na pulsie spopularyzowała narzędzie jakim 
są pomiary satysfakcji pracowników. Zdecydowana większość firm bada satysfakcję pracowników za pomocą 
ankiet (łącznie 73%), z czego regularnie robi to 42% firm. 94% firm korzystających z ankiet wdraża zmiany 
wynikające z uzyskanych w ten sposób wyników.

Różnice pomiędzy sposobami podejmowania decyzji w działach HR, które zauważyliśmy podczas badania, 
skłoniły nas do pomiaru w jaki sposób te decyzje są podejmowane. Wiele osób przyznało, że podejmuje 
decyzję na “miękko, psychologicznie” niż w sposób “twardy”, w oparciu o dane statystyczne. Branża usługowa 
zdecydowanie częściej (62%) niż produkcyjna i handlowa (37 i 38%) podejmuje decyzje w oparciu o miękkie 
kryteria.

Dane statystyczne mogą też posłużyć do pomiaru skuteczności działania pracowników HR. W firmach, które 
tego typu kryteria mierzą, najpopularniejsze są wskaźniki związane z absencją, odejściami i zwolnieniami 
pracowników. 63% działów HR mierzy średni staż pracy, stabilność kadry kierowniczej, liczbę i koszty absencji, 
strukturę odejść i zwolnień. Prawie połowa badanych mierzy wskaźniki dotyczące pozyskiwania pracowników 
np. wskaźnik przyjęć, skuteczności pozyskiwania, średni koszt pozyskania, rekrutacji przez firmy zewnętrzne. 
Niecałe 40% korzysta ze wskaźników związanych z wdrożeniem (onboardingiem) pracowników np. efektywność, 
czas, jakość, koszt wdrożenia i inne. Najmniej, bo tylko jedna piąta bada wskaźnikami rozwój, awanse i szkolenia 
pracownicze.
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Metodologia
Badanie zostało przeprowadzone przez CubeResearch na zlecenie 
EY w okresie 21-27.09.2018 r. 

Metodologia badania: 
Łączona CAWI (wywiady online) oraz CATI (wywiady realizowane przez telefon). 
W zależności od preferencji respondentów stosowano jedną lub drugą metodę.

Przebadaliśmy 497 firm powyżej 50 zatrudnionych. Respondentami byli decydenci 
i pracownicy działu HR o różnych specjalizacjach.

49%

28%

23%

Firmy mniejsze 

Firmy średnie

Firmy 
największe

Na potrzeby tego raportu posługujemy się następującą terminologią, jeśli chodzi o określenie 
przedziałów wielkości firm: 

• 50-249 pracowników – firmy mniejsze

• 250-999 pracowników – firmy średnie

• 1000 i więcej pracowników – firmy największe lub duże

W badaniu najwięcej wzięło udział firm produkcyjnych (39%), ponad jedna trzecia to firmy 
usługowe (34%), a najmniej firm handlowych (19%).
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PAS Regiony – kim jesteśmy?

Zespół PAS Regiony aktywnie wspiera przedsiębiorstwa 
w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Nasz 
unikatowy zespół ekspertów, doświadczonych także 
w obsłudze firm na poziomie lokalnym, oferuje świadczenie 

usług skrojonych na miarę potrzeb regionalnych na 
najwyższym poziomie. Usługi EY People Advisory Services 
obejmują kompleksowe rozwiązania w zakresie organizacji 
zatrudnienia i zgodności z regulacjami.

Jak możemy pomóc? Kluczowe zagadnienia w 2019 r.

• Wynagrodzenie Członków Zarządu i kluczowych pracowników

• Zmiany w 50% kosztach uzyskania przychodów za honorarium autorskie

• Usługi imigracyjne

Dowiedz się więcej o zespole PAS w Polsce 

https://www.ey.com/pl/pl/services/people-advisory-services

https://www.ey.com/pl/pl/services/people-advisory-services
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