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Podsumowanie badania 2020 – dane globalne
Przy opracowywaniu tegorocznych trendów wykorzystano wyniki badania Global Human Capital Trends, obejmującego niemal 9.000 
respondentów ze 119 krajów.

2%

3%

5%

9%

9%

14%

14%

19%

26%

Oceania

Bliski Wschód

Kraje skandynawskie

Azja

Afryka

Europa Środkowa i Wschodnia

Ameryka Północna

Ameryka Łacińska i Południowa

Europa Zachodnia

Sektor gospodarki Regiony

6%

8%

14%

11%

14%

13%

17%

19%

Nauki przyrodnicze i ochrona…

Organy rządowe i usługi publiczne

Technologia, media i usługi…

Energia, zasoby naturalne i przemysł

Inne

Usługi finansowe

Usługi profesjonalne

Usługi konsumenckie

Duże firmy
10.001+

22%

Średnie firmy
1.001 - 10.000

27%

Małe 
firmy
1 - 1.000
51%

Funkcje
inne niż 
HR

45%

HR

55%

Wiceprezes

23%

Członkowie kadry 
zarządzającej (C-suite)

17%

Pracownicy 
średniego 
szczebla43%

Samodzielny specjalista

17%



TBD
2020 Deloitte Global Human Capital Trends

Copyright © 2020 Deloitte Development LLC. All rights reserved. 4

Podsumowanie badania 2020 – dane z Polski
Przy opracowywaniu tegorocznych trendów wykorzystano wyniki badania Global Human Capital Trends, obejmującego 180 respondentów z Polski.
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Istotność/gotowość – wyniki w Polsce
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W TYM ROKU ZA JMIEMY SIĘ NAJISTOTNIEJSZYM WYZWANIEM Z JAKIM W DZISIEJSZYCH CZASACH MIERZĄ SIĘ ORGANIZACJE:

Czy organizacje są w stanie zachować 

swoje ludzkie oblicze w świecie, w którym 

króluje technologia?
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BEZPIECZEŃSTWO

NOWE 
ROZWIĄZANIA

Potencjał
Organizacja ukierunkowana i 
zorganizowana w sposób mający na 
celu maksymalne wykorzystanie 
możliwości ludzi w zakresie myślenia, 
tworzenia i wykonywania zadań w 
świecie maszyn

Co w przypadku, gdy zamiast być 

postrzeganym jako zagrożenie, nowe 

rozwiązania staną się sposobem na 

zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie 

procesu ciągłych zmian? 

DZIŚ

JUTRO

Organizacje opierają swoje strategie 
zarządzania talentami na podstawie wiedzy 
na temat swoich pracowników, ich 
umiejętności i osiągnięć

Organizacje opracowują wybiegające w 
przyszłość strategie zarządzania talentami -
mając na uwadze potencjał pracowników, 
chcą stworzyć im warunki do rozwoju oraz 
umożliwić wykazanie się w innych 
obszarach

SUPER-ZESPOŁY ZARZĄDZANIE
WIEDZĄ

WIĘCEJ NIŻ
PRZEKWALIFIKOWANIE
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Technologia

Ludzie

Cel
POCZUCIE 

PRZYNALEŻNOŚCI

ORYGINALNOŚĆ 

Organizacja, która oprócz 
mówienia o swojej misji, 
każdego dnia wciela ją w życie 
poprzez podejmowane 
działania

Co w przypadku, gdy zamiast tworzyć 

podziały, oryginalność stanie się 

źródłem siły pochodzącej z 

połączenia

unikatowych, uzupełniających się 

umiejętności w poszukiwaniu 

wspólnych celów?

DZIŚ

JUTRO

Organizacje wykorzystują swoją misję i 
wartości do stworzenia uniwersalnego 
połączenia
między organizacją a pracownikami

Sposobem na pogłębienie tej więzi jest 
rozszerzenie jej na poziom zespołu, 
poszczególnych osób oraz codziennie 
wykonywanej pracy 

POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI MODEL PRACY
UKIERUNKOWANY NA DOBRE SAMOPOCZUCIE PRACOWNIKÓW

WIELOPOKOLENIOWY
ZESPÓŁ
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NIEPEWNOŚĆ

ODWAGA

Perspektywa
Organizacja, które zachęca do 
myślenia o przyszłości i uwzględnia to 
podejście w swoich działaniach, nie 
tylko zastanawiając się jakie 
rozwiązania wprowadzić dzisiaj, ale 
przede wszystkim, jakie wartościowe 
rozwiązania wprowadzić jutro

DZIŚ

JUTRO

Organizacje reagują w sposób „tu i 
teraz”, podejmują przemyślane decyzje, 
opierając się na dostępnych faktach, 
danych i informacjach, oraz przekazują 
je w sposób budzący zaufanie

Organizacje poszerzają swój obszar 
zainteresowania i reagują na pilne bieżące 
potrzeby, mając na uwadze kierunek 
przyszłych działań, zwiększając pewność 
siebie, aby podejmować odważne decyzje i 
dzielić się z pracownikami argumentami i 
procesami przemawiającymi za 
wprowadzeniem danego rozwiązania.  

WYNAGRODZENIE STRATEGIE 
ZARZĄDZANIA TALENTAMI

ETYKA I 
KSZTAŁTOWANIE PRZYSZŁOŚCI PRACY

Co w przypadku, gdy zamiast 

wywoływać wątpliwości, niepewność 

może dać początek nowym 

możliwościom: być szansą na 

kształtowanie przyszłości poprzez 

podejmowanie śmiałych działań?
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Elementy DNA 

firmy odpowiedzialnej

Cel Potencjał Perspektywa

Ludzie

Technologia
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Cel Potencjał Perspektywa
Poczucie 
przynależności: Od 
poczucia 
bezpieczeństwa – po
wplyw na
bezpieczeństwo innych

Super-zespoły: 
Wprowadzenie AI do 
firmy

Dylemat płacowy: 
Zasady bardziej 
ludzkiego podejścia

Model pracy 
ukierunkowany na 
dobre samopoczucie 
pracowników: Życie 
prywatne i praca w 
najlepszym wydaniu

Zarządzanie wiedzą 
w świecie
połączonym globalną
siecią

Strategie zarządzania 
talentami: 
Zdobywanie nowych
informacji a osiąganie
lepszych rezultatów

Wielopokoleniowy 
zespół: Od milenialsów 
do pracowników z 
wieloletnim stażem

Więcej niż 
przekwalifikowanie: 
Inwestowanie w
przyszłość

Etyka i kształtowanie 
przyszłości pracy: Od 
„czy moglibyśmy” do 
„jak powinniśmy”

Nasza perspektywa 2020: tegoroczne trendy
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Cel

Poczucie 
przynależności

Model pracy
ukierunkowany
na dobre 
samopoczucie 
pracowników 
(well-being)

Wielopokoleniowy
zespół



TBD
2020 Deloitte Global Human Capital Trends

Copyright © 2020 Deloitte Development LLC. All rights reserved. 14

POCZUCIE 

PRZYNALEŻNOŚCI

Od poczucia 

bezpieczeństwa

– po wpływ na

bezpieczeństwo

innych

Organizacje mogą sprawić, aby

poczucie przynależności w

większym stopniu przekładało

się na wyniki osiągane przez

firmę; w tym celu wzmacniają

relacje między pracownikami i

ich zespołami oraz wspierają

ich poczucie wnoszenia wkładu

w osiąganie wspólnych

istotnych celów. W sytuacji, gdy

wszystkim przyświeca ten sam

cel, różnice opinii w zakresie

sposobów osiągnięcia tego

celu stają się raczej punktem

wyjścia do przeprowadzenia

racjonalnej wymiany zdań niż

elementem spornym.
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POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI

wspieranie poczucia przynależności jest

istotne dla ich organizacji w

perspektywie osiągnięcia sukcesu w 

kolejnych 12 – 18 miesiącach

Według

respondentów badania 

Źródło: Jeśli nie wskazano inaczej, wszelkie wartości i wnioski oparte o dane przedstawione 

w niniejszej prezentacji pochodzą z raportu Global Human Capital Trends 2020, Deloitte 

Consulting LLP, sporządzonego przez Deloitte 
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POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI

wspieranie poczucia przynależności jest

istotne dla ich organizacji w 

perspektywie osiągnięcia sukcesu w 

kolejnych 12 – 18 miesiącach

Jest to jden z najwyższych wskaźników 

jednomyślności, jaki odnotowano w 

raporcie Global Human Capital Trends 

w ciągu dekady 

Według 

respondentów badania 

W tej sytuacji nasuwa się pytanie: 

Jak należy zdefiniować poczucie 

przynależności, aby zarówno pracownicy, jak 

i pracodawcy odnieśli jak największe 

korzyści?

POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI MA POZYTYWNY WPŁYW NA 

WYNIKI OSIĄGANE PRZEZ ORGANIZACJĘ 
wyraża pełną gotowość

do wdrożenia tego podejścia

TYLKO
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MODEL PRACY 

UKIERUNKOWANY NA 

DOBRE SAMOPOCZUCIE 

PRACOWNIKÓW

Życie prywatne i 

praca w najlepszym 

wydaniu

Organizacje, które przykładają

coraz większą wagę do

dobrego samopoczucia swoich

pracowników, wprowadzając

różne programy zintegrowane

z pracą lub zakorzeniając

podejście well-being w swojej

kulturze organizacyjnej, nie

tylko przyczynią się do

poprawy nastrojów wśród

swoich ludzi, ale też zapewnią

warunki pracy sprzyjające

osiąganiu wysokich wyników.

W ten sposób dojdzie do

wzmocnienia zależności między

dobrym samopoczuciem

pracowników a realizacją

wyników, a także do osiągnięcia

wymiernych efektów oraz

zwiększenia ogólnego poczucia

przynależności.



TBD
2020 Deloitte Global Human Capital Trends

Copyright © 2020 Deloitte Development LLC. All rights reserved. 18

Zgodnie z wynikami badania 

tegorocznych trendów, w kategorii 

„well-being” zaobserwowano 

największe rozbieżności między 

postrzeganiem tej koncepcji jako 

ważnej a gotowością do 

wprowadzenia jej w życie.

Ale tylko

deklaruje, że dobre 

samopoczucie pracowników 

jest ważne lub bardzo ważne 

dla osiągnięcia przez nie 

sukcesu w kolejnych 12 – 18 

miesiącach

MODEL PRACY UKIERUNKOWANY NA DOBRE SAMOPOCZUCIE 

PRACOWNIKÓW

wyraża pełną gotowość do 

wdrożenia tego podejścia
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respondentów zauważa pozytywny wpływ well-

being nie tylko na doświadcznie pracowników, ale 

też na inne obszary

respondentów przyznaje, 
że well-being nie jest częścią modelu pracy

MODEL PRACY UKIERUNKOWANY NA DOBRE SAMOPOCZUCIE 

PRACOWNIKÓW

respondentów uważa, że 

dbanie o dobre samopoczucie 

pracowników jest 

obowiązkiem firmy
W tej sytuacji nasuwa się pytanie: 

Jak zakorzenić well-being w kulturze pracy?

jednak niewiele więcej niż 
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WIELOPOKOLENIOWY

ZESPÓŁ

Od milenialsów do 

pracowników z 

wieloletnim stażem

W obecnych czasach możemy 

wyodrębnić o wiele więcej 

różnorodnych grup pracowników  

niż kiedykolwiek wcześniej, przy 

czym postrzeganie ich wyłącznie 

przez pryzmat cech 

demograficznych ma ograniczoną 

wartość. Mając świadomość różnic 

między pracownikami w zakresie 

cech charakteru, poglądów czy 

wyznawanych wartości, firmy 

będą w stanie stworzyć zespół 

składający się z odrębnych 

osobowości tak, aby w jak 

największym stopniu wykorzystać 

ich unikatowe umiejętności, a z 

drugiej strony pomóc im lepiej 

dostosować swoje działania do 

misji organizacji oraz odnaleźć 

kierunek, w którym chcą rozwijać 

swoją karierę.
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uważa, że zarządzanie wielopokoleniowymi 

zespołami pracowników jest ważne, aby 

osiągnąć sukces w ciągu najbliższych 12 – 18 

miesięcy

WIELOPOKOLENIOWY ZESPÓŁ

uwzględnia różnice pokoleniowe przy 

opracowywaniu i realizacji programów 

pracowniczych 

respondentów

organizacji
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respondentów dysponuje 

środkami umożliwiającymi 

efektywne zarządzanie 

wielopokoleniowymi 

zespołami pracowników

w ocenie TYLKO

uważa, że zarządzanie 

wielopokoleniowymi zespołami 

pracowników jest ważne, aby osiągnąć 

sukces w ciągu najbliższych 12 – 18 

miesięcy

uwzględnia różnice pokoleniowe przy 

opracowywaniu i realizacji 

programów pracowniczych 

organizacji

respondentów

WIELOPOKOLENIOWY ZESPÓŁ

W tej sytuacji nasuwa się pytanie: 

Czy strategie zarządzania talentami powinny w dalszym ciągu 

być oparte o tradycyjne podejście do segmentacji pracowników 

uwzględniające grupy pokoleniowe?
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Potencjał

Super-zespoły

Zarządzanie
wiedzą

Więcej niż
przekwalifikowanie
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SUPER-ZESPOŁY
Wprowadzenie 

AI do firmy
Organizacje, które aktywnie 

poszukują sposobów 

wdrożenia sztucznej 

inteligencji (AI) w swoich 

zespołach, mogą osiągnąć 

wyniki biznesowe, które 

zmienią oblicze ich firmy. 

Cel przyświecający tzw. 

„super-zespołom” zakłada 

umożliwienie organizacjom 

zmianę dotychczasowego 

podejścia, stworzenie nowej 

wartości i ponowne 

określenie swojej misji. 

Jednocześnie pracownicy 

zdobędą możliwość obrania 

nowej ścieżki kariery, dzięki 

czemu ich wartość dla 

organizacji oraz atrakcyjność 

na rynku pracy się zwiększy. 
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SUPER-ZESPOŁY

Obecnie 

organizacji zastanawia się nad 
wprowadzeniem AI do firmy lub już 
korzysta z tego rozwiązania

Aspekty pozytywne:

respondentów przyznało, 
że ich organizacje 
wykorzystują AI przede 
wszystkim, aby zastąpić 
pracowników

JEDYNIE 15% (globalnie: 12%)
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SUPER-ZESPOŁY

wskazało, że ich organizacje 

dokonują znaczących inwestycji 

w zakresie przekwalifikowania 

pracowników w ramach 

wspierania swojej strategii AI

respondentów

ALE TYLKO

wykorzystuje AI z naciskiem 

na poprawę spójności i 

jakości pracy, podczas gdy

organizacji

wykorzystuje AI do 

pogłębiania analiz

TYLKO

W tej sytuacji nasuwa się pytanie: 

Czy organizacje są gotowe, aby w pełni 

wykorzystać wartość, jaką zastosowanie 

AI może wnieść do pracy i współpracy

różnych zespołów?
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ZARZĄDZANIE 

WIEDZĄ

…w świecie

połączonym

globalną siecią

Nigdy wcześniej w historii 

ludzkości możliwość 

budowania zasobów wiedzy nie 

była tak ogromna, jak teraz – a

to za sprawą siły współpracy 

ludzi i maszyn. Aby ją 

wykorzystać, firmy muszą 

zapewnić kulturę 

organizacyjną, w której ceni się 

wartość, jaką niesie za sobą 

dzielenie się wiedzą oraz 

wykorzystuje się wiedzę do 

zwiększenia potencjału ludzi, 

umożliwiając pracownikom, jak 

i samej organizacji, dalszy 

rozwój.  
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ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

budowanie i ochrona bazy wiedzy w 

obliczu zmian zachodzących w 

obszarze zarządzania talentami jest

ważne dla osiągnięcia przez nie sukcesu 

w kolejnych 12 – 18 miesiącach

organizacji biorących udział 

w badaniu uważa, że
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budowanie i ochrona bazy wiedzy w 

obliczu zmian zachodzących w 

obszarze pracowników jest ważne z 

punktu widzenia osiągnięcia przez nie

sukcesu w kolejnych 12 – 18 miesiącach

organizacji biorących udział w 

badaniu uważa, że
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

wciąż określa zarządzanie wiedzą 

jako zwyczajne jej dokumentowanie i 

upowszechnianie 

JEDNAK

63% (globalnie: 67%) dopiero 

zamierza uwzględnić AI w swoich 

strategiach zarządzania wiedzą 

W tej sytuacji nasuwa się pytanie: 

Czy organizacje w pełni wykorzystują 

możliwość budowania bazy wiedzy za 

pośrednictwem ludzi i nowych technologii?
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WIĘCEJ NIŻ 

PRZEKWALIFIKOWANIE
Inwestowanie w 

przyszłość

Firmy, które wykorzystują 

strategie zarządzania talentami

nie tylko do przekwalifikowania 

pracowników, ale też do 

zbudowania odporności swoich 

pracowników, zapewnią im, a tym 

samym organizacji, narzędzia i 

strategie pozwalające na 

przygotowanie się na różne 

scenariusze w przyszłości.  

Podejście odpornościowe uwalnia 

potencjał organizacji, zmieniając 

stosunek do nowych rozwiązań, 

aby nie były traktowane jako 

zagrożenie w kontekście 

bezpieczeństwa pracownika, ale 

jako środki zapewniające 

bezpieczeństwo.
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WIĘCEJ NIŻ PRZEKWALIFIKOWANIE

szacuje, że ponad połowa 

wszystkich pracowników firmy 

będzie wymagała 

przekwalifikowania w ciągu trzech 

najbliższych lat

respondentów
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ZALEDWIE

oczekuje od firmy znacznego zwiększenia 

nakładów inwestycyjnych w tym obszarze

WIĘCEJ NIŻ PRZEKWALIFIKOWANIE

jest w stanie w dużym 

stopniu przewidzieć na 

jakie umiejętności 

będzie zapotrzebowanie 

W tej sytuacji nasuwa się pytanie: 

Czy wysiłki firm w zakresie 

przekwalifikowania pracowników są 

wystarczającą odpowiedzią na 

nadchodzące wyzwania?
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Perspektywa

Wynagrodzenie

Strategie 
zarządzania 
talentami

Etyka i 
kształtowanie 
przyszłości pracy
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Zasady bardziej 

ludzkiego 

podejścia 
Aby przełamać, wydawać by 

się mogło, niekończący się 

cykl reform systemu 

wynagrodzeń, firmy 

potrzebują wskazówek do 

dalszego działania, 

opartych nie tylko na danych i 

wskaźnikach porównawczych, 

ale też biorących pod uwagę 

czynnik ludzki. Kierowanie się 

zasadami uwzględniającymi 

ten aspekt umożliwi firmom 

podejmowanie

odważnych decyzji, nie tylko 

na podstawie wyliczeń, ale też 

wniosków 

odzwierciedlających, jak 

organizacje cenią 

pracowników oraz jak 

pracownicy cenią organizacje.

DYLEMAT PŁACOWY 
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planuje je raz jeszcze zmodyfikować

A

organizacji w ciągu 

ostatnich 3 lat wprowadziło 

zmiany do swojej strategii 

wynagradzania 

DYLEMAT PŁACOWY

W tej sytuacji nasuwa się pytanie: 

Czy nasze podejście do planowania 

wynagrodzeń jest właściwe lub czy nadal 

musimy rozstrzygać dylemat płacowy?   
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STRATEGIE 

ZARZĄDZANIA 

TALENTAMI

Zdobywanie nowych

informacji

a osiąganie lepszych

rezultatów

Wraz ze zmieniającymi się 

strategiami zarządzania 

talentami i niepewnością 

co do przyszłości pracy, 

pracowników, jak i miejsc 

pracy, firmy potrzebują 

wiedzy na temat 

przyszłych trendów 

kształtujących podejście 

do kapitału ludzkiego.  

Organizacje, które zaczną 

zadawać zasadniczo nowe 

pytania, będą w stanie 

podejmować odważne 

decyzje dotyczące 

kluczowych obszarów 

ryzyka związanych z 

kapitałem ludzkim oraz 

możliwości w tym zakresie.
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STRATEGIE ZARZĄDZANIA TALENTAMI

zgłasza potrzebę posiadania 

dodatkowych informacji na 

temat swoich pracowników
respondentów
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STRATEGIE ZARZĄDZANIA TALENTAMI

Według
wśród liderów nastąpił 

wzrost zainteresowania 

informacjami na temat 

pracowników

respondentów pozyskuje 

informacje dotyczące 

pracowników w czasie 

rzeczywistym

ALE TYLKO 18 % (globalnie: 11%)

robi to ad hoc lub 

wcale

A

W tej sytuacji nasuwa się pytanie: 

Czy wynika z tego, że nie pozyskujemy 

wystarczającej liczby dotyczących

pracowników danych czy zadajemy im złe 

pytania?  
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ETYKA I KSZTAŁTOWANIE 

PRZYSZŁOŚCI PRACY

Od „czy 

moglibyśmy” do 

„jak powinniśmy” 

Obecnie organizacje 

borykają się ze zwiększoną 

liczbą dylematów 

etycznych, które w 

szczególności pojawiają się, 

gdy do gry wkraczają nowe 

technologie. Chcąc 

dokonywać zamierzonych i 

odważnych wyborów w 

obliczu nowych wyzwań, 

firmy muszą zmienić swoje 

podejście do kwestii natury 

etycznej i zamiast wyłącznie 

zadawać pytania „czy 

moglibyśmy”, powinny 

również zastanowić się „jak 

powinniśmy”.  



TBD
2020 Deloitte Global Human Capital Trends

Copyright © 2020 Deloitte Development LLC. All rights reserved. 40

przyszłość pracy jest źródłem 

wielu wyzywań natury etycznej

respondentów 
tegorocznego 

badania

jednocześnie 36% (globalnie: 27%) firm posiada 

odpowiednią politykę i wyznaczyło osoby 

odpowiedzialne za ten obszar 

ETYKA I KSZTAŁTOWANIE PRZYSZŁOŚCI PRACY
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Wyniki naszego badania wskazują, że organizacje są 
najmniej przygotowane do radzenia sobie z 

problemami wynikającymi z wprowadzenia nowych
technologii

przyszłość pracy jest źródłem wielu wyzywań 

natury etycznej

respondentów 

tegorocznego 

badania

ETYKA I KSZTAŁTOWANIE PRZYSZŁOŚCI PRACY

jednocześnie 36% (globalnie: 27%) firm 

posiada odpowiednią politykę i wyznaczyło 

osoby odpowiedzialne za ten obszar

W tej sytuacji nasuwa się pytanie: 

Jakie podejście powinny przyjąć organizacje wobec 

złożonych dylematów etycznych związanych z 

przyszłością pracy?
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Poszerzenie 

obszaru 

zainteresowania i 

zwiększenie zakresu 

wpływu 

W ciągu najbliższych 10 lat 

dział HR będzie miał okazję 

odegrać znaczącą rolę w 

przyszłości organizacji, 

zwiększyć swój zasięg i 

obszar zainteresowania 

oraz, w imieniu firmy, stać 

się awangardą pracy, 

miejsca pracy oraz 

pracowników. W ramach 

zwiększonego zakresu 

działań, dział HR będzie 

istotnym elementem 

wspierającym firmę w 

osiąganiu dalszych 

sukcesów w świecie, w 

którym stare zasady pracy 

już nie funkcjonują, a nowe 

szybko się zmieniają.

WIADOMOŚĆ DLA 

DZIAŁU HR
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przyznało, że w ciągu 

ostatnich 10 lat w dziale 

HR dokonał się postęp; 

spośród wszystkich 

tematów analizowanych 

w tym roku jest to 

obszar, w którym 

zanotowano największe 

zmiany 

respondentów
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sądzi, że dział HR 

znacząco się zmieni 

respondentów

nie ma pewności, co do 

zdolności działu HR do 

wprowadzenia wymaganych 

zmian

ma jedynie umiarkowaną 

pewność

JEDNAK

A KOLEJNE

W tej sytuacji 

powstaje pytanie: 

Jakie zmiany powinny 

zajść w dziale HR, aby 

odgrywał on istotną rolę 

w przyszłości?
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Nowy zestaw atrybutów 
Trzy atrybuty wymienione w tym raporcie mogą okazać się przydatne w procesie wprowadzania 
fundamentalnych zmian przez firmy oraz przy wytyczaniu kierunku przyszłych działań.  

Cel
Poczucie przynależności i oryginalność 

W obecnych czasach organizacje 
wykorzystują swoją misję i wartości 
do budowania uniwersalnych relacji 
między organizacją a 
pracownikami, chcąc im pokazać, że 
są częścią czegoś większego. 
Firmy, dla których cel jest 
elementem DNA, pogłębiają tą 
więź, przenosząc ją na poziom 
zespołu, poszczególnych osób 
oraz codziennie wykonywanej 
pracy. 

Potencjał
Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez 

wprowadzenie nowych rozwiązań

Obecnie organizacje opierają swoje 
strategie i programy zarządzania 
talentami na wiedzy posiadanej na 
temat swoich pracowników, ich 
umiejętności i osiągnięć; jest to 
podejście retrospektywne.   
Organizacje, które wykorzystują 
potencjał będący częścią ich DNA, 
dostosowują swoje strategie i 
programy do przyszłych wyzwań, 
koncentrując się na stwarzaniu 
pracownikom możliwości 
wykonywania zadań, które są w 
stanie realizować, oraz rozwijaniu ich 
kompetencji, aby mogli wnieść swój 
wkład w działalność firmy w nowym, 
poszerzonym zakresie.  

Perspektywa 
Odwaga w czasach niepewności

Organizacje, które wykorzystują 
perspektywę jako część swojego DNA, 
cenią wartość otwartego 
informowania pracowników o 
argumentach i procesach stojących za 
określonymi zachowaniami i 
podejmowanymi decyzjami, dzięki 
czemu pracownicy mają lepszą 
świadomość wartości 
wyznawanych przez firmę i 
obranego przez nią kierunku. 
Przybliżenie perspektywy daje 
firmom możliwość sprzymierzenia 
pracowników w obliczu 
wyznaczonego celu, przez co mogą 
podejmować odważne decyzje w 
otoczeniu nieustających zmian.  

Kluczowe wnioski
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Cel Potencjał Perspektywa
Poczucie 
przynależności: Od 
poczucia 
bezpieczeństwa – po
wplyw na
bezpieczeństwo innych

Super-zespoły: 
Wprowadzenie AI do 
firmy

Dylemat płacowy: 
Zasady bardziej 
ludzkiego podejścia

Model pracy 
ukierunkowany na 
dobre samopoczucie 
pracowników: Życie 
prywatne i praca w 
najlepszym wydaniu

Zarządzanie wiedzą 
w świecie
połączonym globalną
siecią

Strategie zarządzania 
talentami: 
Zdobywanie nowych
informacji a osiąganie
lepszych rezultatów

Wielopokoleniowy 
zespół: Od milenialsów 
do pracowników z 
wieloletnim stażem

Więcej niż 
przekwalifikowanie: 
Inwestowanie w
przyszłość

Etyka i kształtowanie 
przyszłości pracy: Od 
„czy moglibyśmy” do 
„jak powinniśmy”

Kluczowe wnioski
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Kluczowe wnioski

Zwiększenie kompetencji w analityce

danych, transformacji cyfrowej czy

automatyzacji procesów zostały

wskazane jako najistotniejsze dla

działów HR i jednocześnie uznane za

konieczne dla poszerzenia ich wpływu w 

firmie; 

• 25% respondentów definiuje swoją firmę jako lidera branżowego
jeśli chodzi o prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny; 
jednoczesnie dla ponad 85% kwestie związane z etyką pracy w ciągu
najbliższych lat nabiora ważności;

• Ponad 40% uznaje, że to nowe technologie doprowadziły w ich
organizacji do najistotniejszych zmian w ciągu ostatniej dekady; ale 
są też one wskazywane jako jedne z tych, które wymagąją
odpowiednich zabezpieczeń natury prawnej i etycznej po stronie
pracodawcy;

• Ponad połowa ankietowanych podaje za powód wdrożenia AI czy
botów potrzebę wsparcia, uzupełnienia lub zwiększenia
efektywności wykonywanej pracy przez ludzi (tylko ok. 3% przyznaje, 
że korzysta z nowoczesnych rozwiązań do doglądania lub
kontrolowania pracowników);

• Jako trzy główne skutki wynikające z braku odpowiednich kwalifikacji
czy problemu z pozyskaniem właściwych talentów, ankietowani
wskazali: niezrealizowanie planów finansowych, odczuwalne
ograniczenie wejścia na rynek z nowymi produktami czy usługami, 
niemozność ekspansji na inne rynki;

• Chociaż 97% repondentów uważa, że firmy ponoszą
odpowiedzialność za dobre samopoczucie swoich pracowników to 
tylko 40% przyznaje, że mierzy efektywność podejmowanych w tym
zakresie działań;
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“Pytaniem pozostaje, czy skutki, które niesie ze sobą COVID-19 na 

stałe zmienią rynek pracy. Nasz raport pokazuje, że organizacje 

doświadczyły przeprowadzonego w skrajnych warunkach testu swoich 

deklaracji i działań. W najbardziej dynamicznym otoczeniu 

biznesowym, z jakim wielu z nas miało do czynienia po raz pierwszy, 

zostały sprawdzone ich umiejętności m.in. integrowania ludzi 

z technologią. O ile czas kryzysu może prowadzić do heroicznych i 

nigdy wcześniej nie podejmowanych działań, to sukces odnalezienia się 

w nowej rzeczywistości zależy już od trwałości tych działań. Dobre 

intencje to za mało, konieczna jest znacząca zmiana. 

Tematy kapitału ludzkiego przestają być jedynie w centrum 

zainteresowań działów HR i w interesie całej organizacji leży, aby 

znalazły się na agendzie ich zarządów. Przyszłość rynku pracy i 

pracownika wymaga zaangażowania całej organizacji ”

John Guziak, partner, lider zespołu ds. kapitału ludzkiego w Polsce

“W ciągu kolejnych trzech lat zatrą się różnice pokoleniowe dotyczące 

poglądów na równowagę między pracą a życiem prywatnym, oczekiwań w 

zakresie lojalności i stabilności zatrudnienia oraz rozwoju. Bardziej wyraźne 

z kolei staną się różnice w biegłości w posługiwaniu się nowymi 

technologiami, gotowości do zmiany pełnionej roli, oczekiwaniach 

dotyczących wpływu społecznego.”

Irena Pichola, partner, lider zespołu ds. Zrównoważonego rozwoju w Polsce 

i Europie Środkowej w Deloitte

“W ciągu kilku ubiegłych miesięcy zakres działań i możliwości 
zespołu HR zostały szczególnie docenione. Rola działu HR była 
nieodzowna w różnych obszarach. Otwarte jednak pozostaje 
pytanie o to, czy i w jaki sposób zespoły te będą poszerzały 
zakres swoich kluczowych działań i obszarów wpływu. Czy będą 
w stanie przejąć wiodącą rolę w procesie dostosowywania się do 
zmieniających się wymagań organizacyjnych i biznesowych. Aby 
to osiągnąć działy HR powinny zwiększać swoje kompetencje 
zawodowe, rozwinąć styl pracy oparty na zwinności i pracy 
zespołowej, poprawiać efektywność poprzez automatyzację oraz 
zwiększanie roli liderów HR.”
Sylwia Dębińska, dyrektor, Talent Leader, Deloitte
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