Trendy HR 2019
Zmiana w zarządzaniu
– człowiek w centrum uwagi
Analiza polskich wyników badania Global Human Capital Trends 2019
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Wprowadzenie
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Tematem raportu Deloitte Global
Human Capital Trends 2019
jest radykalna zmiana, z którą
będą musieli zmierzyć się liderzy
biznesowi na całym świecie:
przełomowe zmiany społeczne,
polityczne i gospodarcze wymagają
od pracodawców przeniesienia
akcentów – pracownik musi stać się
centrum strategii biznesowej.
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Tegoroczne badanie sprawdza, w jaki sposób
pracodawcy mogą zmienić miejsce pracownika
w procesie prowadzenia działalności,
strukturze organizacyjnej i jak na dużą skalę
zmodyfikować procesy kadrowe, by
uwzględniały wszystkie aspekty interakcji,
motywacji i nadawania sensu wykonywanym
czynnościom.
Pracownik, to przede wszystkim człowiek - jego
oczekiwania, obawy i potrzeby, znajdują się
w centrum uwagi i stają kluczowym motorem
zmian w firmie, w której pracuje. Nowe
technologie, rozwój gospodarczo-politycznokulturowy, ale i rewolucja przemysłowa 4.0
diametralnie wpływają na rynek pracy,
działające na nim firmy, a także działy HR,
które stoją na froncie tego pozytywnego
przeobrażenia nie tylko biznesowego, ale
przede wszystkim społecznego.

Podsumowanie badania w Polsce
Przy opracowywaniu tegorocznych trendów wykorzystano wyniki badania Global Human Capital Trends, obejmującego niemal
10 000 respondentów ze 119 krajów, w tym 300 z Polski.
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W 2019 roku strategie biznesowe muszą sprostać rosnącej liczbie wyzwań
społeczno-gospodarczo-politycznych. Rosnące tempo rozwoju w połączeniu
z zastosowaniem sztucznej inteligencji, technologii kognitywnych i automatyzacji
skłania 86% respondentów tegorocznej ankiety „Global Human Capital Trends”
do weryfikacji metod i możliwości uczenia się. Po niespełna dekadzie wzrostu
gospodarczego i pomimo powszechnego ukierunkowania na transformację cyfrową
84% badanych twierdzi, że muszą zmienić koncepcję projektowania doświadczenia
pracownika, by zwiększyć jego wydajność. Nowe wyzwania i presja na prędkość
działania i adaptacji do rosnącego zróżnicowania kadr powodują, że 80%
ankietowanych widzi konieczność zmiany sposobu kształtowania nowych liderów.
Choć mogłoby się wydawać, że są to odwieczne problemy kadrowe, dziś występują
one w zupełnie nowym kontekście firmy, od której oczekuje się społecznej
odpowiedzialności. W zeszłorocznym raporcie Global Human Capital Trends
opisaliśmy powstanie firmy odpowiedzialnej 4.0, czyli organizacji, która uznaje
wzrost przychodów i generowanie zysku za kwestie równie istotne, co dbałość
o swoje otoczenie i interesariuszy. W tym roku naciski, które spowodowały powstanie
firmy odpowiedzialnej 4.0, jeszcze się nasiliły. Organizacja musi zatem robić więcej,
niż zakłada jej oficjalna misja czy realizowane programy socjalne, nauczyć się działać
mądrze i etycznie, ukierunkować się na człowieka.
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Czym jest firma odpowiedzialna 4.0?
Firma odpowiedzialna 4.0, to organizacja, która uznaje wzrost przychodów i generowanie zysku za kwestie równie istotne,
co dbałość o swoje otoczenie i interesariuszy. Taki rodzaj działalności zakłada uważną obserwację trendów, kształtujących
współczesny świat, inwestowanie w nie i aktywne zarządzanie nimi, stosowanie dobrych praktyk obywatelskich (wewnątrz
i na zewnątrz), służenie przykładem innym i promowanie kultury współpracy na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

…uznaje wzrost przychodów
i generowanie zysku za kwestie
równie istotne, co dbałość
o swoje otoczenie i interesariuszy;
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…słucha, mierzy się z wyzwaniami,
zarządza zmianą, która kształtuje
dzisiejszy świat;

… bierze na siebie odpowiedzialność:
przyjmuje postawę obywatelską, daje
przykład do naśladowania, wspiera
współpracę;

Prowadzenie firmy odpowiedzialnej 4.0
Prowadzenie przedsiębiorstwa zgodnie z modelem biznesu odpowiedzialnego 4.0 – to działanie ze świadomością, że choć
firma musi przynosić zysk i generować zwrot dla akcjonariuszy, nie może przy tym zaniedbywać interesów pracowników,
klientów i społeczności, w której działa. We współczesnym świecie, pełnym wyzwań społecznych, osiągnięcie tego celu
wymaga bardzo daleko posuniętych zmian. Nie jesteśmy jedynymi, którzy tak myślą. Nasze prowadzone w skali globalnej
badanie, poświęcone przywództwu w erze czwartej rewolucji przemysłowej uwidacznia znaczenie, przypisywane przez szefów
firm oddziaływaniu społecznemu i więzi, a także istotność tego czynnika, jako wskaźnika efektywności przy ocenie wyników,
osiągniętych w danym roku.
W miarę upływu czasu rośnie znaczenie firmy odpowiedzialnej 4.0
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PRZEKSZTAŁCENIE
Ukierunkowanie na człowieka
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Nie ulega wątpliwości, że czwarta rewolucja przemysłowa oznacza przełom polityczny, gospodarczy i społeczny, który
oddziałuje na pracę, pracowników i pracodawców z niespotykaną dotychczas siłą. Toczy się debata dotycząca
nierówności, wynagrodzeń i roli przedsiębiorstwa w społeczeństwie. Napięcia, które spowodowały powstanie firmy
odpowiedzialnej 4.0, znajdują odzwierciedlenie w problemach dotyczących pracy, środowiska regulacyjnego
i społeczności na całym świecie.
Społeczeństwa odnoszą korzyści ze wzrostu długości życia, który zawdzięczamy nauce, nie mamy jednak
pewności, jakie stanowiska, rodzaje pracy i ścieżki kariery powinny być dostępne dla ludzi w drugiej połowie
życia.
W obliczu wszechobecnej automatyzacji, coraz wyraźniejsza staje się również potrzeba przywrócenia sensu pracy.
Inwazja technologii w miejscu pracy wpływa również na naszą tożsamość, którą kształtuje i monitoruje, niezależnie
od tego, czy proces ten ma formę algorytmu, wskazującego, jakie zadania należy powierzyć pracownikom, bodźców,
zachęcających do określonych zachowań czy danych, opisujących pracownika i jego system wartości. Technologia pod
wieloma względami wyprzedziła tych, którzy kierują firmami oraz systemy organizacyjne. Musimy, więc zadbać o to,
by człowiek znalazł w niej należne mu miejsce.
Paradoksem współczesności jest to, że choć żyjemy w świecie zadziwiających technologii, faktycznym
motorem postępu jest i zawsze będzie potencjał ludzki.
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Człowiek w centrum zainteresowania
Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady uwzględniania czynnika ludzkiego w firmie odpowiedzialnej 4.0, które mogą być
przydatne w procesie fundamentalnej zmiany. Tych pięć zasad stanowi podstawę „ukierunkowania na człowieka” i służy, jako
punkt odniesienia przy ocenie podejmowanych działań i decyzji, które mogą mieć wpływ na ludzi.

Podstawowa zasada

Co oznacza

CEL
I SENS

Zarówno organizacja, jak i pracownik powinny mieć poczucie celu i sensu pracy, wiedzieć,
że nie chodzi wyłącznie o zysk, ale również o dobro poszczególnych ludzi, klientów i społeczności.

ETYKA
I UCZCIWOŚĆ

Wykorzystanie danych, technologii i systemów w sposób etyczny, uczciwy i godny zaufania;
odpowiednie ustawienie systemów i monitoring decyzji podejmowanych automatycznie,
w celu zagwarantowania sprawiedliwości i zapobiegania wykluczeniu.

ROZWÓJ
I PASJA

Projektowanie stanowisk pracy, definiowanie pracy i misji w sposób sprzyjający rozwijaniu pasji
i poczucia rozwoju osobistego. Tworzenie pracownikom możliwość wykazania się kreatywnością,
wyrażenia swojego zdania i wymiany opinii.

WSPÓŁPRACA
I WIĘZI OSOBISTE

Budowanie i rozwijanie zespołów, ukierunkowane na tworzenie więzi osobistych.
Uzupełnianie digitalizacji o aspekt ludzkich więzi.

PRZEJRZYSTOŚĆ
I OTWARTOŚĆ

Otwarta wymiana informacji, omawianie wyzwań i popełnionych błędów, zarządzanie
ukierunkowane na rozwój – zarówno osobisty, jak i zawodowy.
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Badanie Deloitte Global Human Capital Trends 2019
Przedsiębiorstwo odpowiedzialne – jak zrozumieć człowieka

Pomimo wzrostu znaczenia tego zagadnienia, tylko 14%
szefów firm w Polsce deklaruje gotowość do prowadzenia
biznesu odpowiedzialnego 4.0
W ferworze gwałtownych zmian technologicznych,
gospodarczych i społecznych firmy starają się robić więcej,
niż zakłada oficjalna misja czy realizowane programy
socjalne, by centrum strategii biznesowej stał się człowiek.

Aktualne wyzwania społeczne wymuszają na firmach
reorientację na dużą skalę – ukierunkowanie
na człowieka.

14% respondentów uznaje się za liderów branżowych pod

i prowadzenia działalności, z uwzględnieniem kwestii
socjalnych.

względem stopnia rozwoju biznesu odpowiedzialnego 4.0
(39% uznaje się za liderów lub równych konkurencji).

W bieżącym roku 74% firm działających w modelu biznesu
odpowiedzialnego 4.0 odnotowało większy wzrost działalności

niż w roku 2018. Tylko 67% firm twierdzi natomiast, że taki typ
przedsiębiorstwa „nie stanowi” priorytetu w ich działalności.

32% respondentów twierdzi, że problematyka biznesu

odpowiedzialnego nabrała dla nich znaczenia w porównaniu
do ubiegłego roku, zaś 42% oczekuje dalszego wzrostu jej
znaczenia w perspektywie najbliższych trzech lat.
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31% badanych już zmieniło zasady zatrudniania

33% potwierdza, że ich firmy wprowadzają programy,

zakładające poświęcanie szczególnej uwagi problemom
społecznym pracowników.

22% potwierdza, że ich firmy sprawdzają zakres swego
oddziaływania społecznego.

10 trendów dotyczących
kapitału ludzkiego
w 2019 roku
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Pięć zasad działania biznesu odpowiedzialnego 4.0 uzasadnia potrzebę
fundamentalnej zmiany. Jak jednak ukierunkować działania,
by zapewnić ich skuteczność?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, podzieliliśmy wyniki tegorocznego badania na trzy kategorie, określające zakres
podejmowanych działań.

Pierwsza dotyczy przyszłości
pracowników: dostosowania
się do ewoluujących
czynników, które wpływają
na projektowanie stanowisk
pracy, sposobu jej
wykonywania i nowych form
przywództwa.

Druga określa przyszłość
firmy: w jaki sposób zespoły,
sieci i nowe metodologie
wynagradzania wpływają
na efektywność pracy
i kształtują wyniki
uzyskiwane przez firmę.
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Trzecia natomiast dotyczy
przyszłości HR: zadań jakim
powinno się sprostać w tym
obszarze, wynikającym
z transformacji cyfrowej,
technologicznej, prowadzącym
do modyfikacji kierunku
działania tak, by stać się
liderem zmian – zarówno
na własnym podwórku, jak
i w całej firmie.

Przyszłość pracowników

Alternatywne formy
zatrudnienia

Od stanowiska
do superstanowiska

Przywódcy XXI wieku:
na styku tradycji z innowacją

Przez wiele lat umowy zlecenia, wolne zawody
czy umowy o dzieło uznawano za rozwiązania
„alternatywne”, uzupełniające rozwiązanie
podstawowe, czyli zatrudnienie etatowe. Dziś ten
segment rynku pracy staje się coraz bardziej
istotny, zwłaszcza, że liczba wykwalifikowanych
pracowników kurczy się.

Zdecydowana większość respondentów w Polsce
twierdzi, że spodziewa się zwiększenia lub znaczącego
zwiększenia wykorzystania sztucznej inteligencji,
technologii kognitywnych, automatyzacji i robotyki
w perspektywie trzech najbliższych lat. Paradoksalnie,
by móc w pełni wykorzystać potencjał technologiczny,
pracodawcy powinni tak projektować stanowiska
pracy, by ludzki udział stał się ich głównym
elementem. Proces ten doprowadzi do powstania
nowych stanowisk, nazywanych przez nas
„superstanowiskami”, które będą łączyć tradycyjne
stanowiska, nadając im formę zintegrowanych ról,
wykorzystujących usprawnienia technologiczne do
podnoszenia wydajności i sprawności działania.

Zdaniem blisko 80% polskich
respondentów przywództwo jest kwestią istotną
lub bardzo istotną. Podobny odsetek badanych
twierdzi, że liderzy w XXI wieku muszą spełnić
nowe, zupełnie nieznane dotąd dla nich
wymagania. W XXI wieku, aby skutecznie działać,
kadra kierownicza musi przyjąć zróżnicowane
podejście do realizacji tradycyjnych zadań
biznesowych, uwzględniające nowy kontekst
działania i wykorzystujące takie kompetencje jak
umiejętność przeprowadzenia strategicznych
zmian, działania w warunkach wieloznaczności
i niepewności, znajomość technologii cyfrowych,
kognitywnych i sztucznej inteligencji.

To zmusza firmy do bardziej elastycznego
podejścia i uwzględniania różnych modeli
kadrowych, umożliwiających realizację planów
rozwoju. Właśnie teraz kształtują się dobre
praktyki, związane z projektowaniem
alternatywnych form zatrudnienia i ich
strategicznym wykorzystaniem.
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Przyszłość firmy

Od projektowania
doświadczenia pracownika
do budowania
doświadczenia człowieka
W tym roku jednym z największych wyzwań wydaje
się konieczność poprawy jakości doświadczenia
pracownika. Zdaniem 82% badanych jest to
kwestia istotna, a 26% uznało ją za pilną.
Koncepcja doświadczenia pracownika nie sprawdzi
się jednak, jeżeli nie uwzględnimy w niej poczucia
sensu wykonywanej pracy, którego potrzebuje
każdy człowiek. Pracodawcy mogą więc nadać
nową jakość samej pracy poprzez uwzględnienie
w niej indywidualnych aspiracji, tak aby
przydzielone zadania były ważne nie tylko z punktu
widzenia firmy, ale również z punktu widzenia
wykonującego je człowieka, a nawet całego
społeczeństwa.

Sprawność działania:
biznes to sport drużynowy

Wynagradzanie:
jak wypełnić lukę

Proces przechodzenia od struktury hierarchicznej
do zespołowej jest już dość zaawansowany. 31%
badanych twierdzi, że ich firmy działają całkowicie
lub prawie całkowicie w oparciu o model zespołowy,
zaś 65% utrzymuje, że praca zespołowa stanowi
pewien element struktury, wychodzącej poza
hierarchię pionową, która jednak jest podstawą
prowadzenia działalności.

W natłoku dostępnej oferty nagród i systemów
motywacyjnych pracodawcy starają się wybrać
najlepsze z punktu widzenia ich własnych
interesów. Z naszego tegorocznego badania
wynika, że zaledwie 11% respondentów jest
zdania, że system wynagradzania w firmie jest
dobrze dopasowany do wyznaczonych celów jej
działalności, a jedna czwarta (23%) nie wie,
w jaki sposób pracownicy chcieliby być
wynagradzani. System wynagradzania powinien
wynikać z bardziej elastycznych modeli pomiaru
wyników, a jednocześnie spełniać uzasadnione
oczekiwania i potrzeby pracowników, które
łatwiej poznać przy właściwym budowaniu
relacji w zespole, słowem: być na tyle
zróżnicowanym, by wypełnić aktualną lukę.

W większości firm procesowi temu nie towarzyszy
niestety odpowiednie dostosowanie modeli
kierowniczych stanowisk pracy i systemów
wynagradzania. Z naszego badania wynika, że
w wielu firmach na niższych poziomach struktury
organizacyjnej nadal brakuje programów i zachęt,
sprzyjających pracy zespołowej. Zadanie to ułatwić
ma technologia: wystarczy tylko odpowiednio
przebudować system zarządzania talentami.
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Przyszłość HR

Dostęp do talentów:
to nie jest na sprzedaż
W tym roku jednym z największych wyzwań wydaje się
konieczność poprawy jakości doświadczenia pracownika. Zdaniem
82% badanych jest to kwestia istotna, a 26% uznało ją za pilną.
Koncepcja doświadczenia pracownika nie sprawdzi się jednak,
jeżeli nie uwzględnimy w niej poczucia sensu wykonywanej pracy,
którego potrzebuje każdy człowiek. Pracodawcy mogą więc nadać
nową jakość samej pracy poprzez uwzględnienie w niej
indywidualnych aspiracji, tak aby przydzielone zadania były ważne
nie tylko z punktu widzenia firmy, ale również z punktu widzenia
wykonującego je człowieka, a nawet całego społeczeństwa.
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Uczenie się, jako aspekt życia
W natłoku dostępnej oferty nagród i systemów
motywacyjnych pracodawcy starają się wybrać najlepsze
z punktu widzenia ich własnych interesów. Z naszego
tegorocznego badania wynika, że zaledwie 11% respondentów
jest zdania, że system wynagradzania w firmie jest dobrze
dopasowany do wyznaczonych celów jej działalności, a jedna
czwarta (23%) nie wie, w jaki sposób pracownicy chcieliby być
wynagradzani. System wynagradzania powinien wynikać
z bardziej elastycznych modeli pomiaru wyników,
a jednocześnie spełniać uzasadnione oczekiwania i potrzeby
pracowników, które łatwiej poznać przy właściwym budowaniu
relacji w zespole, słowem: być na tyle zróżnicowanym, by
wypełnić aktualną lukę.

Przyszłość HR

Mobilność talentów:
jak wygrać wojnę nie wychodząc z domu

HR w chmurze:
punkt wyjścia, nie cel

W miarę postępującej globalizacji, a jednocześnie zaostrzania
konkurencji między pracodawcami, rośnie znaczenie mobilności
talentów wewnątrz firmy. Rozwiązaniem alternatywnym do
prowadzenia kolejnych rekrutacji zewnętrznych, poza aktywnym
kształceniem aktualnych zasobów ludzkich, jest opracowanie
nowego zestawu norm, kształtujących mobilność pracownika
wewnątrz firmy. Mobilność taka powinna zyskać rangę
naturalnego, normalnego procesu, a nie radykalnej zmiany
w karierze zawodowej i być dostępna dla wszystkich pracowników,
nie tylko dla menedżerów i szefów zespołów, a technologia
powinna ułatwić prowadzenie sprawnego procesu przepływu
pracowników między pionami, stanowiskami, projektami
i lokalizacjami.

Wiele firm ponosi ogromne nakłady na budowę nowych
platform, umożliwiających uatrakcyjnienie i personalizację
systemów HR oraz racjonalne wykorzystanie
przechowywanych w niej danych. Chociaż technologie chmury
zdziałały już bardzo wiele w procesie porządkowania
chaotycznych struktur HR, same w sobie nie wystarczą do
efektywnego wspierania innowacji, podnoszenia wydajności
i redukcji kosztów. W roku 2019 konieczna jest zmiana
strategii technologicznej, ukierunkowanie na chmurę
i poszukiwanie nowych, innowacyjnych platform, aplikacji
i narzędzi, wykorzystujących sztuczną inteligencję, jako
uzupełnienie systemu podstawowego.
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Gdzie, dlaczego i jak
należy wprowadzać
zmiany?
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Istotność / gotowość – wyniki w Polsce
Polskie firmy zdają sobie sprawę z wagi wszystkich trendów. Niemniej, niemal w każdym przypadku gotowość do zmierzenia się
z nimi jest zdecydowanie niższa.
Szkolenia i rozwój

82%

42%

Doświadczenie pracownika

82%

34%

Przywództwo

78%

32%

Mobilność talentów

77%

32%

Technologie HR

76%

34%

Pozyskiwanie talentów

72%

27%

Wynagradzanie

76%

27%

Projektowanie stanowisk

65%

32%

Zespoły

58%

29%
28%
32%

Alternatywne formy zatrudnienia

0%

20%

Istotne lub bardzo istotne
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40%

60%

Przygotowani lub dobrze przygotowani

80%

100%

Przyszłość
pracowników
Firmy, które chcą efektywnie wdrażać koncepcję
biznesu odpowiedzialnego 4.0, powinny uwzględnić
czynniki restrukturyzujące pracę i ich wpływ na kadrę
– zarówno pod względem jej składu, jak i możliwości
– jednocześnie dbając o to, by pracownicy mogli
odnaleźć w pracy sens.
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Alternatywne rozwiązania kadrowe…
…nabierają znaczenia
Pracodawcy powinni oceniać
wszystkie podstawy zatrudnienia
- i te tradycyjne, i alternatywne
- z perspektywy strategicznej, by
umiejętnie wykorzystać ich zalety we
wszystkich segmentach zatrudnienia
- od umów o dzieło do
„superstanowisk”.

Omawiany tu proces przekształcania
relacji z pracownikami, której podstawą
staną się alternatywne formy
zatrudnienia, musi uwzględniać
przeciwdziałanie wykluczeniu,
różnorodność, sprawiedliwe traktowanie
i zaufanie.

26% badanych wskazuje duże

54% respondentów jednak wskazało,

zastosowanie rozwiązań alternatywnych
w działach IT, 30% - w działalności
operacyjnej, 9% - w marketingu i 22% przy
opracowywaniu innowacji w działach B+R.
Zdaniem 28% respondentów
alternatywne źródła kadr są ważne lub

bardzo ważne, ale tylko 32% jest
zdania, że ich firma jest częściowo lub
całkowicie gotowa na poszukiwanie takich
rozwiązań.

że zarządzaniu alternatywnymi formami
zatrudnienia brak konsekwencji, lub że
nie wypracowano odpowiednich
procesów, które by takie zarządzanie
umożliwiały. Tego rodzaju przypadki
świadczą o tym, że alternatywne formy
zatrudnienia stosuje się dorywczo, do
„zatykania dziur”, a nie jako strategiczne
rozwiązanie o charakterze
długoterminowym.
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Tylko 9% badanych twierdzi, że ich
firmy stosują najlepsze w swej klasie
procesy zarządzania i budowania
alternatywnych form zatrudnienia.
Dobra wiadomość jest taka,
że w wielu firmach pion HR
staje na wysokości zadania.
Zdaniem 57%
respondentów wspiera
on procesy pozyskiwania
pracowników ze źródeł
alternatywnych oraz
inwestowania w rozwój
strategii kadrowych,
dotyczących
alternatywnych form
zatrudnienia.

Mimo tych trudności
alternatywne formy
zatrudnienia stają się teraz
jego podstawą. Firmy, które
problem traktują poważnie,
mogą opracowywać strategie
i programy, umożliwiające
dotarcie do utalentowanych
pracowników i zatrudnienie
ich, niezależnie od lokalizacji,
w imię dalszego rozwoju
firmy, poprawy osiąganych
wyników, czy zwiększania
różnorodności kadr.

Od stanowiska do superstanowiska
Wygląda na to, że mit o „apokalipsie robotycznej”
już się zużył: zamiast na potęgę zwalniać
pracowników i modernizować procesy, firmy
zmieniają sposób działania - teraz ludzie
współpracują z botami, dzięki czemu wzrasta
wydajność i korzyści społeczne.

• Dwie trzecie (59%) badanych uznało sztuczną

Dzisiaj stanowiska pracy są w pełni
zautomatyzowane i zależą od dostępu do danych,
ale do rozwiązywania problemów, projektowania,
przekazywania i interpretowania informacji
potrzebne są umiejętności typowo ludzkie.
Maszyny przejmują czynności powtarzalne. Praca
zatem traci rutynowy charakter, a stanowisko
przekształca się w „superstanowisko”.

inteligencję i robotykę za kwestie istotne lub bardzo
istotne z punktu widzenia kapitału ludzkiego, ale tylko

Znaczące tempo wzrostu jednak, co nie dziwi, powoduje
również wzrost obaw i niepewności, związanych
z zastosowaniem nowych technologii.

pełnego wykorzystania tego rodzaju rozwiązań.

•

21% zgłosiło częściową lub całkowitą gotowość do
• Zdaniem 45% ankietowanych automatyzacja jest
szeroko wykorzystywana w wielu komórkach
organizacyjnych.

• Według 63% ankietowanych zastosowanie robotyki
wzrośnie średnio lub znacząco w ciągu trzech
najbliższych lat, 72% oczekuje w tym samym
okresie zwiększenia zastosowania technologii

kognitywnych, zaś 76% - sztucznej inteligencji.

7%

Tylko
badanych zgłasza „pełną gotowość” do
zastosowania technologii HR. Wskazuje to na trudności
w zrozumieniu i wdrożeniu zmian, dotyczących
stanowisk, kwalifikacji i innych aspektów zatrudnienia.

• 60% badanych przy pomocy rozwiązań

technologicznych eliminuje zadania, związane z obsługą
transakcji oraz czynności powtarzalne.

• 46% - używa technologii do usprawnienia procesów
i podniesienia wydajności.

• 38% całkowicie zmienia koncepcję wykonywania
pracy.
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Na drodze do „superstanowisk”,
wprowadzając zmiany, wynikające
z zastosowania rozwiązań technologicznych,
pracodawcy podejmują decyzje
inwestycyjne, ukierunkowane na przyszłość
zatrudnienia.

76% badanych zwiększa inwestycje, mające
na celu przekwalifikowanie pracowników, zaś 22%
zwiększa je znacząco.

Nie istnieje jedno rozwiązanie, dobre dla
wszystkich, jeżeli chodzi o kadry przyszłości. Każda
firma musi rozważyć wszystkie możliwości,
zbudować kulturę i infrastrukturę, w której będzie
miejsce dla każdego. To właśnie będzie decydować
o kształcie przyszłej polityki firmowej,
zapobiegającej wykluczeniu.

Przywódcy XXI wieku:
Na styku tradycji z innowacją
Cyfrowe firmy, wzrost możliwości
produkcyjnych, spłaszczenie struktury
organizacyjnej i praca zespołowa oznaczają
przełom i wyzwanie dla przyszłych szefów firm.
Nie wystarczy inwestować w nowe programy
kształcenia przywódców. Dzisiejsza kadra kierownicza
postrzegana jest w nowym kontekście zmieniających
się oczekiwań społecznych i organizacyjnych,
dotyczących podejmowania działań i wyznaczania
celów.

• 82% ankietowanych w tegorocznym badaniu

twierdzi, że przywódcy XXI wieku muszą spełnić nowe,
bezprecedensowe wymagania, istotne lub bardzo
istotne dla sukcesu firm, którymi zarządzają.

• 40% badanych uważa jednak, że ich firma potrafi
skutecznie kształcić kadrę kierowniczą, która spełni
tak odmienne wymagania.

Wyszukiwanie przyszłych liderów wśród pracowników
firmy wymaga stworzenia warunków do rozwoju
nowych, niezbędnych kompetencji, sprzyjających
przejrzystości, współpracy i umożliwiających
zarządzanie wynikami.
Trzy obszary, w których respondenci wskazali istotne braki,
dotyczące kształcenia przyszłych przywódców - to przejrzystość,
współpraca i zarządzanie wynikami.

6%

•

Zdaniem
ankietowanych, model działania, przyjęty przez
ich firmę, charakteryzuje się przejrzystością i otwartością.

•

Przywódcy muszą umieć wyjść poza wąski zakres

18%

przydzielonych im zadań, ale tylko
respondentów
przyznało, że członkowie zarządu ich firmy regularnie
podejmują współpracę.
•

Kształtowanie postaw ma kapitalne znaczenie przy identyfikacji
i kształceniu przyszłych członków kadry kierowniczej,
ale respondenci nadal stosują tradycyjne metody oceny

46%),
osiąganie odpowiednich wyników finansowych (60%)
czy sprawne zarządzanie działalnością (41%).
skuteczności przywódców: realizację strategii (
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KOMENTARZ EKSPERTA

”

Polska wciąż uczy się technologii. Jedynie 21 proc. naszych
respondentów deklaruje, że jest choćby częściowo gotowych
do wykorzystania technologii w miejscu pracy. Globalnie ten
wynik nie jest dużo lepszy i wynosi 26 proc. Współczesne
stanowiska pracy są w pełni zautomatyzowane, ale do
rozwiązywania problemów czy interpretowania informacji
potrzebne są umiejętności typowo ludzkie.
Można powiedzieć, że maszyny przejmują czynności
powtarzalne, a zajęcia ludzi stracą rutynowy charakter.
Najbliższym współpracownikiem człowieka stanie się robot, a
stanowisko przekształci się w „superstanowisko” – łączące
zadania i kwalifikacje z różnych dziedzin, ale też
umożliwiające mobilność, awans i szybkie przyswajanie
nowych umiejętności.
Tomasz Konik,
Partner, wiceprezes zarządu Deloitte
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Firma
Przyszłości

Firmy muszą podjąć wyzwanie, związane
z podnoszeniem standardów doświadczenia
pracownika, ukierunkowaniem na potrzeby
ludzkie, personalizacją warunków pracy,
eliminacją struktury hierarchicznej
i wyszukiwaniem przyszłych przywódców pośród
zatrudnianych kadr.
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Od projektowania doświadczenia
pracownika do budowania
doświadczenia człowieka
Jak ponownie nadać pracy sens?

Projektowanie i budowanie doświadcznia
pracownika obejmuje znacznie więcej niż
tylko wdrażanie nowych programów.

• 43% jest zdania, że pracownicy są

• Pion HR nie może być pozostawiony sam
sobie przy realizacji tego zadania. Aby odnieść
sukces, potrzebne jest harmonijne działanie
całej firmy, pod kierownictwem zgodnie
działającego zarządu.

• 34% twierdzi, że są zadowoleni lub bardzo

• Mniej niż połowa (46%) respondentów
jednak uważa, że pracownicy, zatrudniani
w ich firmie, są zadowoleni z funkcjonowania
na stanowisku pracy.

Kierownictwo firmy musi popierać kulturę
zmiany. W przeciwnym razie wszystkie inicjatywy
– od rekrutacji poprzez orientację, zarządzanie
i projektowanie stanowisk – spalą na panewce.

zadowoleni lub bardzo zadowoleni
z rutynowych sposobów działania.

zadowoleni z technologii / narzędzi pracy i że
mają dość swobody, by podejmować trafne
decyzje.
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Sprawność działania
Biznes to sport drużynowy
W miarę popularyzacji modelu działalności,
opartego o zespoły interdyscyplinarne,
tradycyjny model hierarchii staje się
nieaktualny.

•

•

•

58% respondentów uznało odejście od

„hierarchii w formie pionów do modeli opartych
o działanie zespołów i sieci” za istotne lub bardzo
istotne, ale tylko 4% uważa się za gotowych do
podjęcia tego wyzwania, zaś 3% ocenia swoją
skuteczność zarządzania zespołami
interdyscyplinarnymi jako bardzo wysoką.
Zdaniem 23% respondentów ich firmy działają
obecnie głównie w oparciu o model zespołowy,
w ramach struktury hierarchicznej.

6% uważa, że ich firmy działają niemal wyłącznie

w oparciu o model zespołu interdyscyplinarnego.
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Większość zarządów, systemów i kultur nadal
nie jest w stanie w pełni wykorzystać
potencjału zespołów, a narzędzia i systemy
motywacji nie są do tego przystosowane.
Nowa technologia umożliwia korzystanie z danych
i analiz, które mogą ułatwić przestawienie się na nowy
model.
•

Tylko 18% członków zarządu „podejmuje
regularną współpracę, dotyczącą realizacji
długoterminowych zadań o charakterze
przekrojowym”.

•

50% członków zarządu działa całkowicie

niezależnie, tylko od czasu do czasu podejmując
współpracę przy realizacji nieplanowanych
inicjatyw.

Nagradzanie
Jak wypełnić lukę
Wiele firm stosuje przestarzałe sposoby
wynagradzania pracowników, bo
kierownictwo lubi zgadywać, czego chcą
pracownicy lub co sobie cenią.

•

•

•

27% respondentów uważa, że ich firmy

są częściowo lub w pełni przygotowane do
rozwiązania tego problemu.

Tylko 4% badanych jest zdania, że system
wynagradzania w firmie jest dobrze
dopasowany do wyznaczonych celów
działalności.
Niemal jedna czwarta (23%) nie ma
pojęcia, w jaki sposób pracownicy
wynagradzani są za wartość, której dodają
firmie, w której pracują.

Z perspektywy pracownika nagroda,
to więcej niż pieniądze. Jest więc
zainteresowany takim systemem, który
spełnia jego indywidualne potrzeby.
W tegorocznym badaniu respondenci wskazali
wynagrodzenie, elastyczność, możliwości
kształcenia i rozwoju oraz opiekę zdrowotną
i well-being jako najistotniejsze świadczenia,
decydujące o sukcesie rekrutacyjnym,
dotyczącym alternatywnych form zatrudnienia.
Tylko 18% badanych uważa, że model
przekazywania informacji, dotyczących
wynagrodzenia, w ich firmie jest „bardzo
przejrzysty”.
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Dla pracodawców oznacza to odejście
od systemu wynagradzania do budowania
relacji.
Rezygnacja z wynagradzania na rzecz relacji
ma kluczowe znaczenie w procesie budowania
i umacniania nowej formy interakcji
z pracownikiem. Jest sama w sobie
wyróżnikiem, umożliwiającym zainteresowanie
i zatrzymanie pracowników, których
kwalifikacje mają i będą miały kluczowe
znaczenie dla wyników działalności firmy.

KOMENTARZ EKSPERTA

”

Strategia wynagradzania powinna wyrastać z kultury
organizacyjnej i celów prowadzonej działalności. W
tegorocznej edycji naszego badania ankietowani wskazali
wynagrodzenie, które oczywiście nadal jest ważnym
elementem, ale obok niego także elastyczność pracy,
możliwość kształcenia i rozwoju oraz opiekę zdrowotną oraz
well-being jako najistotniejsze świadczenia, decydujące o
sukcesie rekrutacyjnym. Dla pracodawców oznacza to
odejście od znanych dotąd systemów wynagradzania do
budowania relacji, co ma kluczowe znaczenie w tworzeniu i
umacnianiu nowej formy interakcji z pracownikiem.

Irena Pichola,
Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju
w Polsce I Europie Środkowej, Deloitte
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Działy HR
Przyszłości

Pozyskiwanie talentów oznacza mobilizację
zasobów wewnętrznych, korzystanie
z alternatywnych form zatrudnienia
i strategiczne wykorzystanie technologii do
poprawy efektywności pozyskiwania i rekrutacji.

30
| Copyright
© 2018Deloitte
Deloitte Development
LLC. LLC.
All rights
reserved.
Copyright
© 2019
Development
All rights
reserved.

Pozyskiwanie talentów
To nie jest sprzedaż
Żaden z polskich ankietowanych nie uważa,
że jego firma posiada najlepsze w swej
klasie procesy i technologie, umożliwiające
pozyskanie najbardziej poszukiwanych
pracowników.

92% respondentów jest zdania, że procesy

pozyskiwania talentów, stosowane w firmie,
są standardowe lub nawet poniżej standardu,
co czyni z rekrutacji jedno z podstawowych
zadań pionu HR.
W tym roku 72% badanych wskazało
pozyskiwanie talentów jako kwestię istotną,
zaś 14% uznało problem za wymagający
pilnego rozwiązania.

Wykorzystanie nowych narzędzi, opartych
o nowoczesne technologie, będzie
decydowało o tym, czy dany pracodawca
zostanie liderem, czy maruderem.
Z wypowiedzi respondentów wynika jednak,
że wewnętrzni rekruterzy nie dysponują
narzędziami, które są im potrzebne do
skutecznego działania.
Rekruterzy uważają, że podstawowym
warunkiem powodzenia jest pozyskanie

kandydatów, ale tylko 5% twierdzi, że
dysponuje odpowiednią technologią ich
pozyskiwania (systemem śledzenia
zgłoszeń, tzw. ATS lub ATS z automatyzacją),
umożliwiającą identyfikację i pozyskanie
najbardziej poszukiwanych talentów.
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Prawda jest taka: wojna o talenty dopiero
się rozpoczęła i przybiera na sile.
Technologia ma kluczowe znaczenie przy
pozyskiwaniu i zatrzymywaniu dobrych
pracowników.

Mobilność talentów
Jak wygrać wojnę, nie wychodząc z domu
Jeżeli chodzi o bariery, ograniczające

mobilność wewnętrzną, to 49%
respondentów ma za mało narzędzi,
umożliwiających identyfikację właściwych
kandydatów i przesunięcie ich na inne
stanowiska lub w ogóle nie dysponuje takimi

narzędziami, 48% uważa, że mają możliwości
dokonania takich przesunięć, 46% wskazuje
na opór ze strony menedżerów, a 51%
twierdzi, że pracownicy nie mają możliwości
zapoznać się z ofertą rekrutacji wewnętrznej.

To oznacza, że najłatwiej dostępne zasoby
kadrowe są po prostu pod ręką. Wiele firm
nie radzi sobie jednak z mobilnością
wewnętrzną. Problem ten jest widoczny dla
zarządu, ponieważ w takiej sytuacji rozwój
zawodowy pracowników jest niemożliwy.

Tylko 7% respondentów twierdzi, że ich firma
doskonale radzi sobie z przesuwaniem
pracowników na nowe stanowiska, a 69%
uznało swoje możliwości pod tym względem
za dostateczne lub niedostateczne.

Mobilność wewnętrzna jest trudnym
zagadnieniem w firmach, działających
w oparciu o model hierarchiczny, ponieważ
pracownicy poruszają się tylko w górę drabinki
awansów, nie ma ruchów poziomych.

68% badanych jest zdania, że łatwiej jest
znaleźć pracę poza firmą niż u aktualnego
pracodawcy.

Programy motywacji nie sprzyjają mobilności

wewnętrznej, a większość menedżerów (51%)
jest jej przeciwnych.
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Nowe pokolenie pracowników nie należy
do najcierpliwszych; jeżeli pracodawca nie
zapewni im możliwości rozwoju w ramach
firmy, pójdą poszukać ich gdzie indziej.
Co gorsza, tylko 34% badanych uważa,
że pracownicy ich firm mają możliwość
przenoszenia się z jednej komórki
organizacyjnej do drugiej.

24% badanych ma nadzieję, że dzięki

mobilności wewnętrznej wzrośnie poziom
kwalifikacji kadry kierowniczej, zaś 27%
uważa, że mobilność jest warunkiem
wzrostu zaangażowania pracowników.
W erze globalizacji mobilność
wewnętrzna może być źródłem
przewagi konkurencyjnej i wzrostu
firmy.

Uczenie się, jako aspekt życia
82% badanych uznało zmianę sposobu szkolenia
pracowników za ważną lub bardzo ważną. Jest to
trend numer jeden w roku 2019.

Choć nacisk na istotność szkoleń rośnie, tylko 5%
respondentów twierdzi, że ich firmy są „całkowicie
gotowe” do podjęcia tematu.
W odpowiedzi na zmienne zapotrzebowanie
na pracowników i wymogi, dotyczące kwalifikacji,
firmy inwestują w oprogramowanie i narzędzia
do nauki oraz w pracowników, w nadziei, że uda im
się ich przekwalifikować odpowiednio do przyszłych
potrzeb.

Dziś potrzebujemy nie tylko akademii
umiejętności, ale również kultury kształcenia
się, umożliwiającej każdemu pracownikowi
codzienne zdobywanie nowej wiedzy
i umiejętności.

Zapotrzebowanie na kształcenie rośnie,
bo każde stanowisko podlega zmianom.

91% badanych twierdzi, że prowadzą proces
przekształcania miejsc pracy, zaś 26% utrzymuje,
że robią to w istotnym zakresie.

Rosnąca długość życia (nawet do 100 lat)
oznacza przedłużenie kariery zawodowej
do 50-60 lat. Można więc powiedzieć, że
ustawiczne kształcenie się jest nie tyle
warunkiem awansu, co przetrwania
w miejscu pracy.

W roku 2018 niemal połowa (49%) firm
zwiększyła budżety na szkolenia i rozwój o co
najmniej 6%.

33
| Copyright
© 2018Deloitte
Deloitte Development
LLC. LLC.
All rights
reserved.
Copyright
© 2019
Development
All rights
reserved.

76% respondentów zwiększa wartość inwestycji

w programy przekwalifikowania, zaś 49% utrzymuje,
że zwiększyłoby budżet na ten cel o co najmniej 6%.

Budowanie kultury ustawicznego kształcenia ma
na celu nie tylko wyrównanie niedoborów
kwalifikacji. Ma również pomóc pracownikom
odnaleźć sens wykonywanej pracy i wzbogacić ich
relację z pracodawcą, zmniejszyć rotację
i poprawić pozycję pracodawcy na rynku pracy.

HR w chmurze
Punkt wyjścia, nie cel
Mimo ogromnych inwestycji w technologie
kadrowe, 65% badanych uważa, że nie
spełniają one zadania lub że osiągają
zaledwie najogólniejsze stawiane przed
nimi cele.

Zdaniem 76% respondentów technologie HR

są istotne lub bardzo istotne, zaś 24% uważa je
za jedną z trzech kwestii, które firma musi
rozwiązać w pierwszej kolejności w roku 2019.
Mimo znacznego zainteresowania racjonalizacją
zarządzania danymi tylko 28% ankietowanych
uważa, że ich firmy efektywnie wykorzystują
technologie HR działające w chmurze w formie
aplikacji lub w pełni zintegrowanych platform, zaś
zaledwie 3% jest zdania, że ich firmy dysponują
doskonałą technologią.

Wielu dostawców rozwiązań w chmurze nie jest w stanie dotrzymać tempa, jeżeli chodzi
o wdrażanie nowych rozwiązań. Systemy HR nadal stanowią pole do innowacji z wykorzystaniem
narzędzi opartych o rozwiązania z dziedziny robotyki, technologii kognitywnych czy sztucznej
inteligencji, umożliwiających poprawę wydajności przy jednoczesnej redukcji kosztów.
Tylko 5% tegorocznych respondentów
potwierdziło posiadanie w pełni zintegrowanej
platformy HR w chmurze. Większość posiada
technologie, łączące chmurę
z oprogramowaniem instalowanym na miejscu,
a 28% w ogóle nie ma żadnego systemu.
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Dostawcy rozwiązań w chmurze nie radzą sobie
z tempem innowacji w biznesie i z postępem
technicznym. Przeciętny dział kadr posiada
ponad dziewięć systemów gromadzenia danych
– rok temu było ich osiem – co dowodzi, że firmy
nadal kupują nowe rozwiązania w nadziei, że
zaspokoją ich potrzeby.
Tylko 10% uważa, że posiadana przez nich
technologia kadrowa doskonale sprawdza się
jako narzędzie obsługi pracowników etatowych
(a zaledwie 4 – 8% uważa, że świetnie zaspokaja
ona potrzeby pracowników okresowych lub
zatrudnionych w ramach rozwiązań
alternatywnych).

KOMENTARZ EKSPERTA

”

Deloitte uznało technologie HR za ważne lub bardzo ważne,
ale tylko jedna czwarta w Polsce i na świecie deklaruje, że
efektywnie wykorzystuje technologie HR działające w
chmurze z aplikacjami lub w pełni zintegrowanymi
platformami HR. Na pewno daje się tu zauważyć znaczący
postęp, jednak wiele firm wciąż nie integruje systemów, choć
to umożliwiłoby pełne wykorzystanie ich potencjału. Systemy
HR otwierają możliwości do innowacji z wykorzystaniem
narzędzi opartych o rozwiązania z dziedziny robotyki,
technologii kognitywnych czy sztucznej inteligencji.
Jednocześnie ich stosowanie umożliwi poprawę wydajności
przy jednoczesnej redukcji kosztów.

Sylwia Dębińska,
Senior Manager, Talent Leader, Deloitte
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Dokąd zaprowadzą
nas te zmiany?
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Tegoroczny raport Global Human Capital Trends dowodzi,
że aby móc tworzyć wartość dodaną w warunkach dynamicznych
zmian i rosnących wymagań, firma musi sama się zmienić –
ukierunkować na człowieka – w trzech obszarach, obejmujących
pracowników, organizację pracy i dział HR. Dziesięć przedstawionych
przez nas trendów wymaga natychmiastowej reakcji zarówno firmy,
jak i lidera działu HR.
Wyznaczenie właściwych priorytetów w obszarze zmian wymaga przyjęcia
odpowiedniej perspektywy, spojrzenia z dystansu na firmę, na wyzwania, którym
musi sprostać, określenia pożądanej pozycji społecznej w perspektywie
dziesięciu lat, kształtu organizacyjnego oraz wskazania czynników, które mogą
pomóc lub przeszkodzić w osiągnięciu wyznaczonego celu. Wobec tego
zachęcamy przemyślenie wszystkich trzech obszarów w kontekście
potencjalnych zmian: zasobów kadrowych, organizacji i struktury działu HR,
wyobrażenie sobie, jak mogłyby lub powinny wyglądać za dziesięć lat. Następnie
warto zmienić perspektywę – spojrzeć z bliska i wskazać dwie – trzy kluczowe
inicjatywy w jednym lub kilku omawianych obszarach, które można będzie
zrealizować w ciągu najbliższych 6 -12 miesięcy. Celem tych inicjatyw powinno
być rozwiązanie problemów krótkoterminowych w sposób, który skróci drogę
do wyznaczonego celu.
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Zmiany i ukierunkowanie na człowieka – to sposób
na przezwyciężenie wyzwań i niepewności, przed
którymi staje kierownictwo firmy i działu HR. Naszym
zdaniem przyszłość należy do tych przywódców, którzy
potrafią przewidywać i wyznaczać cele, umożliwiające
rozwój firmy, udaną współpracę z klientami,
przynoszące korzyści i pracownikom i szeroko
pojętemu społeczeństwu. Warunkiem udanej ewolucji
jest analiza, prowadzona z różnych perspektyw oraz
zadawanie trudnych pytań, dotyczących aktualnych
i przyszłych trendów.
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– człowiek w centrum uwagi
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