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przynoszą firmie 

Członkowie Zarządów, którzy 

Wypełnienie misji społecznej 

Siła jednostki

Technologie w służbie 
zrównoważonego rozwoju

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

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

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

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

8%Tylko 

uważa, że ich program 
wynagrodzeń to 

spersonalizowane i elastyczne 
rozwiązanie, które zdaje 

egzamin w ich firmie.  

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

18% 20%

Jak firmy postrzegają kwestie 
starszych pracowników?

jako
szansę jako

wyzwanie

77%

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

18%
organizacji jest to priorytet 
znajdujący odzwierciedlenie 
w strategii

jednak tylko dla

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

72%

31%
ale tylko

czuje się 
przygotowana
do opracowania 
strategii wdrażania 
tych technologii.   

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

rozmowy telefoniczne
i SMS-y

platformy współpracy 
(np. Slack, Basecamp, 

Trello)

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

komunikatory 
internetowe 
(np. Messenger, 
Skype)

spotkania 
bezpośrednie

44%

30%

70%

69%62%

     

Harmonijny Zarząd

Czas firm

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

współpracują ze sobą przy 
długoterminowych strategicznych  
    projektach


