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WSTĘP 

 

Cześć. 
Oddajemy w Twoje ręce to zestawienie, ponieważ chcemy podziękować Ci za zapisanie się na 

nasz Newsletter, a także pomóc Ci być na bieżąco w najnowszych trendach i badaniach z 

dziedziny Human Resources i działać jeszcze bardziej skutecznie. 
W niniejszym e-booku zamieściliśmy najciekawsze i najbardziej wartościowe naszym 

zdaniem raporty z tego obszaru.  Zaznajomienie się z nimi pomoże Ci lepiej rozumieć 

aktualną sytuację w obszarze HR oraz pozwoli precyzyjniej planować politykę kadrową i 

działania z tego obszaru, a także uniknąć popełniania wielu błędów. 

Badania, które prezentujemy, zawierają szczegółową analizę bieżących problemów, 

związanych z rozwojem i zarządzaniem ludźmi. Poparte są rzeczywistymi studiami 

przypadków. Dzięki nim dowiesz się, co dzieje się w branży HR oraz będziesz monitorować 

wskaźniki w wielu jej obszarach.  

Jeżeli, więc interesuje Cię: Jak skutecznie rekrutować w social media? Jak dopasować 

wynagrodzenie do stanowiska pracy? Jak motywować pracowników? Jakie są zmiany w HR i 

jak zapowiada się przyszłość w tej branży? Oraz wiele innych zagadnień…. Ten przegląd 

raportów na pewno Cię zainteresuje! 

Przede wszystkim nie musisz już szukać raportów na wielu stronach i tracić na to czasu! 

Zgromadziliśmy je dla Ciebie w jednym miejscu. To bogate źródło wiedzy, do którego możesz 

szybko powracać w dowolnej chwili.  

Zapraszamy też na naszego firmowego bloga biznesowego MTConsulting pełnego 

wartościowych artykułów oraz do grupy dyskusyjnej na facebooku HR przy kawie. 

Zaglądaj także na naszą stronę firmową http://mtc.pl/. Możesz tam również poznać naszą 

ofertę doradczą i szkoleniową – w tym szkolenia dofinansowane dla firm! 

 

Życzymy Wam przyjemnej i owocnej lektury! ;-) 

 

 

 

http://mtc.pl/blog-biznesowy/
https://www.facebook.com/groups/296578357500109/?source_id=189727161038163
http://mtc.pl/
http://mtc.pl/szkolenia-dofinansowane/
http://mtc.pl/
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EMPLOYER BRANDING 

 

 

Employer Branding obejmuje misję, wartości, kulturę i osobowość organizacji. Pozytywna 

marka pracodawcy informuje, że organizacja jest dobrym pracodawcą i doskonałym 

miejscem pracy, wpływa na rekrutację nowych pracowników, utrzymanie i zaangażowanie 

obecnych pracowników oraz ogólne postrzeganie organizacji na rynku.  

Największe talenty chcą pracować dla pracodawców, którzy dzielą się swoją misją i dają im 

zasoby, których potrzebują do rozwoju kariery. A jeśli przyciągniesz i zatrudnisz odpowiednio 

"dopasowanych" ludzi, to jako pracownicy będą oni bardziej skłonni do pozostania w Twojej 

firmie przez wiele lat, utrzymując wysoki wskaźnik retencji. 

Employer Brand powinna być traktowana priorytetowo w taki sam sposób, w jaki firmy 

stawiają pierwszeństwo swoim markom konsumenckim - w końcu twoi kandydaci mogą być 

również twoimi konsumentami, rzecznikami marki i ambasadorami. 

1. Employer Branding w Polsce 2017 

Jest to VI edycja raportu Employer Branding w Polsce 2017. Badanie to jest jedynym w 

Polsce badaniem pokazującym w sposób kompleksowy, jak zmienia się Employer Branding w 

Polsce na przestrzeni ostatnich lat. HRM Institute, które od kilku lat bada Employer Branding 

specjalizuje się w tej dziedzinie, a także w szeroko rozumianym zarządzaniu zasobami 

ludzkimi. Wspiera rozwój marki pracodawców. Organizuje konkursy, konferencje, targi, 

eventy, szkolenia, warsztaty oraz wydaje publikacje i opracowania, aby ukazać najlepsze 

praktyki i być wzorem oraz inspiracją dla innych. 

Autor raportu HRM Institute 

Data badania Styczeń - kwiecień 2017 

Data publikacji Maj 2017 

Wielkość próby N=399 

Opis próby Pracodawcy z całej Polski 

Link do pobrania 
https://www.formularze.hrminstitute.pl/raport-

employer-branding-2017/  

 

https://www.formularze.hrminstitute.pl/raport-employer-branding-2017/
https://www.formularze.hrminstitute.pl/raport-employer-branding-2017/
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Z raportu dowiesz się między innymi: 

 Jaka jest odpowiedzialność za Employer Branding w organizacjach? 

 Czy firmy działają strategicznie w obszarze Employer Branding? 

 Czy mierzą skuteczność działań Employer Brandingowych? 

 Które firmy, w opinii samych Employer Brandingowców i HR-owców, są 

liderami EB na polskich i światowych rynkach? 

 Jakie atrybuty marki pracodawcy uznano za kuszące? 
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REKRUTACJA 

 

Zrozumienie procesu rekrutacji jest niezbędną umiejętnością dla każdego HR-owca. W końcu 

koszt zatrudnienia nieodpowiedniego kandydata może być znaczący, nie tylko pod względem 

czasu i pieniędzy, które trzeba poświęcić na szukanie pracownika, ale także negatywnie 

wpłynąć na cele organizacji. Chcemy podzielić się z Tobą najlepszymi wskazówkami opartymi 

o badania, jak rekrutować pracowników, aby pomóc Twojej firmie się rozwijać. Nasze 

zgromadzone, bezpłatne zasoby pomogą Tobie stać się zdolniejszym i pewniejszym siebie 

przez cały proces rekrutacji pracowników. 

2. Skuteczne sposoby na rekrutacje językowe - 
Wyzwania sektora nowoczesnych usług 
biznesowych wobec rekrutacji językowych 
oraz zatrudniania obcokrajowców z UE 

 
Raport, który przedstawiamy powstał przy współpracy specjalistów pracujących w HR, 

obcokrajowców pracujących w branży nowoczesnych usług biznesowych w Polsce oraz dzięki 

autorowi raportu Monster Talent Sourcing Services, który wspiera rekruterów w walce o 

wielojęzycznych kandydatów. W dzisiejszych czasach zapotrzebowanie na pracowników z 

kwalifikacjami językowymi wciąż rośnie – dlatego też prezentujemy źródło wiedzy, inspiracji 

na temat tego, jak pozyskać odpowiednich kandydatów i utrzymać ich w firmie. 

Autor raportu Monster Talent Sourcing Services 

Data badania Lipiec – sierpień 2017 

Data publikacji Wrzesień 2017 

Wielkość próby N=123 

Opis próby 
specjaliści HR oraz 

obcokrajowcy, pracujący w branży nowoczesnych usług biznesowych 
w Polsce 

Link do pobrania 
http://www.outsourcingportal.eu/pl/skuteczne-sposoby-na-

rekrutacje-jezykowe 

 

http://www.outsourcingportal.eu/pl/skuteczne-sposoby-na-rekrutacje-jezykowe
http://www.outsourcingportal.eu/pl/skuteczne-sposoby-na-rekrutacje-jezykowe
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Z raportu dowiesz się: 

 Jakie są najczęściej wykorzystywane kanały rekrutacyjne? 

 Jakie są najskuteczniejsze kanały poszukiwania pracy oczami 

obcokrajowców?  

 

 Jakich form wsparcia udzielono obcokrajowcom na początku ich pracy w 

Polsce? 

 

http://www.outsourcingportal.eu/pl/skuteczne-sposoby-na-rekrutacje-jezykowe
http://www.outsourcingportal.eu/pl/skuteczne-sposoby-na-rekrutacje-jezykowe
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 Dlaczego Polska? Obcokrajowcy o swoich motywacjach. 

 Jakie są korzyści i wyzwania płynące z życia w Polsce? 

 Jakie są zalety i wady pracy w Polsce? 

 Polska i co dalej? Plany na przyszłość. 

 Jak wygląda ocena procesu rekrutacji z perspektywy obcokrajowców? 

 

 

 

 

 

 

http://www.outsourcingportal.eu/pl/skuteczne-sposoby-na-rekrutacje-jezykowe
http://www.outsourcingportal.eu/pl/skuteczne-sposoby-na-rekrutacje-jezykowe
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3. Candidate Experience 

Jest to  III edycja badania „Candidate Experience”. Dzięki zaangażowaniu wielu osób powstał 

raport, który dogłębnie odpowiada na często zadawane pytania: „Jak przyciągnąć do pracy 

najbardziej wartościowych kandydatów?” Badanie „Candidate Experience” zostało 

przeprowadzone z inicjatywy Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji a autorem badania jest 

eRecruitment Solutions – czyli doskonałe narzędzie wpierające procesy rekrutacyjne oraz 

zapewniające dostęp do bazy kandydatów wszystkim osobom zaangażowanym w rekrutację. 

W efekcie obniża czas trwania rekrutacji, ucina koszty i pozytywnie przekłada się na 

Candidate Experience, czyli pozytywne wrażenia kandydatów z procesu rekrutacji. 

Autor raportu eRecruitment Solutions 

Data badania Październik 2015 

Wielkość próby N=808 kandydatów N=707 pracodawców 

Opis próby Osoby zajmujące się procesami rekrutacyjnymi oraz kandydaci do pracy 

Link do 

pobrania 
http://go.erecruiter.pl/raport-candidate-experience-2015-bw 

 

Z raportu dowiesz się między innymi: 

 Jak stworzyć skuteczne 

ogłoszenie o pracy? 

 Jak prowadzić efektywną 

rekrutację z biznesem? 

 Czy baza kandydatów 

odrzuconych stanie się 

tajną bronią rekruterów?  

 Jak firmy weryfikują 

procesy rekrutacji? 

http://go.erecruiter.pl/raport-candidate-experience-2015-bw
http://go.erecruiter.pl/raport-candidate-experience-2015-bw
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4. Technologie w rekrutacji 

Wciąż wzrasta rola technologii w procesach rekrutacyjnych, która przynosi korzyści zarówno 

pracodawcą, rekrutującym oraz kandydatom. W dynamicznie zmieniających się czasach i 

nieubłagalnie uciekającym czasem nastała potrzeba szybkiego i skutecznego poszukiwania i 

pozyskiwania pracowników. Wpływ na potrzebę zmiany w procesach rekrutacyjnych ma 

także nowe pokolenie, które nieco inaczej zachowuje się na rynku pracy. Dużo czasu 

spędzają wirtualnie, na wybrane stanowisko aplikują coraz chętniej mobilnie i cenią sobie 

szybką informację zwrotną od pracodawcy. 

Autor raportu eRecruitment Solutions 

Data badania Październik 2014 

Wielkość próby N=515 

Opis próby Przedstawiciele firm 

Link do pobrania http://go.erecruiter.pl/raport-technologie-w-rekrutacji 

 

Z raportu dowiesz się między innymi: 

 Czy warto wykorzystywać portale społecznościowe w rekrutacji? 

 Jaka jest rola zakładki Kariera na Twojej stronie www w rekrutacji 

specjalistów? 

 Jakie narzędzia możesz wykorzystać w budowaniu pozytywnych wrażeń 

kandydatów? 

http://go.erecruiter.pl/raport-technologie-w-rekrutacji
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 Czy grywalizacja to rekrutacja przyszłości? 

 

 

5. Candidate Experience - Źle potraktowany 
kandydat to utracony klient  
 

Jest to II edycja badania Candidate Experience. Obszar Candidate Experience ma swoje 

korzenie w Customer Dxperience. Duży wpływ na markę firmy rozpoczyna się w procesie 

rekrutacji, gdzie kandydata do pracy powinniśmy traktować jako potencjalnego klienta. 

Negatywny wpływ na firmę ma nieodpowiednio przeprowadzona rekrutacja, która może 

skutkować w spadku wyników sprzedażowych firmy. Warto zastanowić się nad kontaktem 

po procesie rekrutacji i wrócić do niego z informacją zwrotną. 

 

Autor 
raportu 

eRecruitment Solutions 

Data badania Październik 2014 

Wielkość 
próby 

N=3415 kandydatów N=640 pracodawców 

Opis próby 
Osoby zajmujące stanowiska specjalistyczne, menedżerskie i 
wyższe oraz osoby zajmujące się procesami rekrutacyjnymi 

w firmach 

Link do 
pobrania 

http://go.erecruiter.pl/raport-candidate-experience-2014 

 

 

Z raportu dowiesz się między 

innymi: 

http://go.erecruiter.pl/raport-candidate-experience-2014
http://go.erecruiter.pl/raport-technologie-w-rekrutacji
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 Dlaczego warto dbać o relacje z Kandydatami? 

 Jak ważna jest informacja zwrotna? 

 Co zniechęca Kandydatów do aplikowania na oferty pracy? 

 Jak Kandydaci oceniają rekruterów i ich przygotowanie do procesów 

rekrutacji? 

 

6. Preferencja pracowników wobec 
pracodawców 
 

Raport „Preferencja pracowników wobec pracodawców” jest odpowiedzią na zmieniający się 

rynek rekrutacji i obszary związane z zarządzaniem ludźmi. Zmienił się sposób podejścia i 

oczekiwania pracowników względem pracodawcy i warunków pracy. Już na etapie 

ogłoszenia o pracę kandydat ma wobec pracodawcy pewne „wymagania”. ATERIMA HR 

dzięki badaniu – ukazuje, jak wygląda i jakie są oczekiwania pracowników w firmach. Na co 

dzień pomaga firmą w zatrudnieniu pracowników oraz specjalistów. 

Autor raportu Aterima HR 

Data badania 2016 

Wielkość próby N=315 

Opis próby Partnerzy biznesowi, klienci oraz kandydaci uczestniczący w procesach 
rekrutacji i selekcji realizowanych przez grupę  Aterima 

Link do pobrania http://www.aterima.hr/raport-preferencje 

 

http://www.aterima.hr/raport-preferencje
http://go.erecruiter.pl/raport-candidate-experience-2014
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Z raportu dowiesz się między innymi: 

 Co o pracodawcy mówi proces rekrutacji? 

 Dlaczego rezygnujemy z pracy? 

 Polski szef – jaki jest, a jakiego chcemy mieć? 

 

 

7. Media społecznościowe w rekrutacji 

Wykorzystanie mediów społecznościowych w rekrutacji stało się coraz powszechniejszą 

formą zatrudniania pracowników. Wpływ na taki rodzaj rekrutacji mamy my sami – 

media społecznościowe wykorzystujemy do różnych celów, czy to biznesowych czy 

prywatnych, i coraz częściej uczestniczą w naszym życiu. Lee Hecht Harrison DBM Polska 

postanowiła przyjrzeć się temu zjawisku i ukazać nam realny obraz. W swojej działalności 

firma znana jest, jako największa w Polsce, a także jako czołowy i światowy dostawca 

serwisów związanych z: outplacementem, coachingiem, zmianą organizacyjną oraz 

rozwojem Talentów. 

Autor raportu Lee Hecht Harrison DBM Polska 

Data badania Lipiec-wrzesień 2016 

Wielkość próby N=301 

Opis próby pracownicy wewnętrzni działów personalnych oraz firm zajmujących się 
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rekrutacją. 

Link do pobrania https://www.lhhpolska.pl/pl/blog/media-spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe-w-
rekrutacji-2017-%E2%80%93-pobierz-pe%C5%82ny-raport  

 

Z raportu dowiesz się między innymi: 

 W jakim celu służbowym wykorzystywane są media społecznościowe? 

 Jakie portale społecznościowe są najczęściej wykorzystywane w 

procesie rekrutacji? 

 W jaki sposób firmy kreują swój wizerunek w mediach 

społecznościowych? 

 Jakie trudności napotykają firmy w pozyskiwaniu kandydatów do 

pracy? 

 Jakie korzyści niesie ze sobą korzystanie z mediów społecznościowych 

w rekrutacji? 

 

 

RYNEK PRACY 

 

Na rynku pracy pracodawcy konkurują o zatrudnienie najlepszych pracowników, a 

pracownicy rywalizują o najbardziej satysfakcjonującą pracę. 

Rynek pracy zawiera kilka ważnych założeń: 

 Najważniejszą motywacją na rynku pracy dla ludzi jest wynagrodzenie 

lub inna rekompensata pieniężna. 

https://www.lhhpolska.pl/pl/blog/media-spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe-w-rekrutacji-2017-%E2%80%93-pobierz-pe%C5%82ny-raport
https://www.lhhpolska.pl/pl/blog/media-spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe-w-rekrutacji-2017-%E2%80%93-pobierz-pe%C5%82ny-raport
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 Pracownicy są praktycznie zamienni - można ich zastąpić innymi i nie 

ma to większego znaczenia. 

 Pracownicy są mobilni - mogą przenieść się tam, gdzie istnieje 

zapotrzebowanie na pracę. 

 Płace są elastyczne - mogą iść w górę lub w dół. 

 

 

 

 

8. Pierwsze kroki na rynku pracy – Liderzy 
przyszłości  

 

Jest to IV edycja raportu Deloitte „Pierwsze kroki na rynku pracy”. Ukazuje role 

studentów i młodych absolwentów, jako przyszłych pracowników, tworzących przewagi 

konkurencyjne w dobie gospodarki opartej na wiedzy.  Przygotowana wiosną 2015 r. 

edycja raportu „Pierwsze kroki na rynku pracy – Liderzy przyszłości” zawdzięcza swoje 

badania Deloitte, które świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa 

podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, 

działającym w różnych branżach. Misją firmy jest „stanowić standard najwyższej jakości”. 

Autor raportu Deloitte 

Data badania Wrzesień 2015 

Wielkość próby N=1128 

Opis próby Studenci i absolwenci uczelni wyższych 

Link do pobrania 
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-

content/uploads/2015/10/pl_Raport-PierwszeKroki-2015.pdf 

http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/10/pl_Raport-PierwszeKroki-2015.pdf
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/10/pl_Raport-PierwszeKroki-2015.pdf
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Deloitte z zaangażowaniem współtworzy społeczną odpowiedzialność biznesu, 

podejmując inicjatywy na rzecz budowania zaufania publicznego i wspierania lokalnych 

społeczności. 

 

 

 

 

W raporcie przeczytasz: 

 postawach studentów wobec podejścia do pracy. 

 najbliższych planach zawodowych. 

 tym, jakie są najbardziej pożądane cechy lidera w biznesie. 

 posiadanych doświadczeniach i ocenie ich przydatności w pracy 

zawodowej. 

 Opinie na temat pracy 

 Czynniki wyboru pracy 

9. Kobiety i władza w biznesie Czy płeć ma 
znaczenie dla budowania pozycji i wpływu w 
organizacji? 
 

Kariera w obecnych czasach stoi otworem dla każdego –  władza najczęściej kojarzona jest z  

atrybutem męskim i polityką. A czy tak jest rzeczywiście? Celem badania było zgłębienie się 

w mechanizmy budowania wpływu w organizacji oraz ukazanie zysków i strat, które wiążą się 

z wyborem określonych taktyk wpływu.  Analizując konkretne zachowania menadżerów, 

kobiet i mężczyzn dało się wyodrębnić trzy grupy taktyk wpływu i ich sposób zastosowania w 

relacji z szefem, współpracownikiem, podwładnym i osobami niezależnymi służbowo. 
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Autor raportu Deloitte 

Data badania Październik 2012 

Wielkość próby N=242 

Opis próby Menadżerowie 

Link do 
pobrania 

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/kobiety-w-
biznesie/articles/kobiety-i-wladza-w-biznesie.html 

 

 

Z raportu dowiesz się między innymi: 

 Czym jest władza a czym przywództwo? 

 Czy firmy potrzebują kobiet-dyrektorów? 

 Czy w biznesie jest miejsce na różnice płci? 

 

 

 

 

10. Opinia pracowników z 
Ukrainy na temat pracy w 
Polsce 2017 
 

W obecnym kryzysie demograficznym oraz przy widocznym braku chętnych do pracy, 

rekrutacja i zatrudnienie Ukraińców dla Polskich pracodawców, staje się nie tyle co 

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/kobiety-w-biznesie/articles/kobiety-i-wladza-w-biznesie.html
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/kobiety-w-biznesie/articles/kobiety-i-wladza-w-biznesie.html
https://www.ottoworkforce.pl/opinia-pracownikow-z-ukrainy-na-temat-pracy-w-polsce-raport-2017/
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oszczędnością, ale i koniecznością. Stanowi ona jedyne możliwe i najkorzystniejsze 

rozwiązanie. W Polsce Ukraińcy założyli 2,7 tys. firm i dokładają do naszego budżetu około 

400 mln zł rocznie. Jedną ręką ratują gospodarkę swojej ojczyzny, a drugą budują polski PKB. 

OTTO Work Force specjalizuje się w rekrutacji i zatrudnianiu pracowników z Ukrainy już od 

2013 r. Prowadzi badania, dzięki, którym mamy możliwość zaobserwowania nie tylko 

aktualnego stanu postrzegania przez Ukraińców pracy w Polsce, ale także pewnych tendencji 

w tej sferze. 

 

 

 

 

Z raportu dowiesz się między innymi: 

 Powody przyjazdu pracowników z Ukrainy do Polski 

 Planowany czas pozostania w Polsce 

 Ocena otwartości  Polaków na pracowników z Ukrainy 

 Zadowolenie z Pracy w Polsce 

 Powody zadowolenia z Pracy w Polsce 

 Motywacja do pozostania w Polsce na stałe 

 Zatrudnienie zgodnie z wykształceniem 

 

 

TRENDY HR 

 

Autor raportu OTTO Work Force Polska. 

Data badania 2016-2017 

Wielkość próby N=500 

Opis próby 
Pracownicy z Ukrainy pracujący w Polsce za 

pośrednictwem OTTO Work Force Polska 

Link do 
pobrania 

https://www.ottoworkforce.pl/opinia-pracownikow-z-
ukrainy-na-temat-pracy-w-polsce-raport-2017/ 

https://www.ottoworkforce.pl/opinia-pracownikow-z-ukrainy-na-temat-pracy-w-polsce-raport-2017/
https://www.ottoworkforce.pl/opinia-pracownikow-z-ukrainy-na-temat-pracy-w-polsce-raport-2017/
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Aktualnie na rynku pracy zachodzi szereg zmian, pojawiają się nowe trendy oraz problemy, z 

którymi boryka się HR. Powstaje szereg badań i dyskusji, o tym jak stawić czoła zmieniającej 

się rzeczywistości. Łatwo zaobserwować stale rosnące znaczenie pracowników w każdym 

obszarze gospodarki. W związku z tymi rewolucjami zmieniają się także współczesne funkcje 

HR-u. Firmy muszą uporać się z tworzeniem środowisk, które sprawią, że ludzie naprawdę 

będą chcieli w nich przebywać. W 2018 r. nowa fala trendów i kilka powtarzających się 

tematów prawdopodobnie ukształtuje krajobraz kadr. 

 

11. Trendy HR 2017. Zmiana zasad w erze 
cyfryzacji” 
 

Raport Deloitte „Trendy HR 2017. Zmiana zasad w erze cyfryzacji” dostarcza nam w jednym 

miejscu najistotniejszych informacji o trendach i priorytetach, jakie stoją przed liderami 

biznesu i HR w zmieniającym się otoczeniu społecznym, demograficznym, ekonomicznym i 

cyfrowym. Branża HR podlega nieustannym przemianom, co skutkuje opracowaniem nowych 

zasad organizacji, rekrutacji, rozwoju oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Jakie trendy będą 

najbardziej dostrzegalne w najbliższym czasie? I czy jesteśmy na nie gotowi? 

Autor raportu Deloitte 

Data badania 2016 

Wielkość próby 10000 

Opis próby Liderzy biznesu i HR 

Link do 
pobrania 

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-
capital/articles/raport-trendy-hr-2017.html  

 

 

 

 

W raporcie przeczytasz między innymi o: 

 

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/raport-trendy-hr-2017.html
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/raport-trendy-hr-2017.html
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 Organizacjach przyszłości 

 Karierze i kształceniu 

 Pozyskiwaniu talentów 

 Doświadczeniu pracowników 

 Zarządzaniu wynikami -  jak wygrać? 

 Cyfrowym HR - platformy, ludzie, praca 

 Przyszłości pracy - wzmocniony personel 

 

 

 

 

 

12. HR BUSINESS CLASS TRENDY 2017 

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/raport-trendy-hr-2017.html
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Cyfrowa transformacja zdecydowanym i wciąż nowym krokiem wkracza w obszar 

zarządzania talentami. W praktyce przekłada się to na powstawanie nowych metod i 

sposobów pracy oraz zmian w obliczu wyzwań HR. Ale czy świat HR potrafi wykorzystać 

wartość, jaką niesie ze sobą nowoczesna technologia? Antal postanowił się temu przyjrzeć i 

przygotował kompleksowy projekt HR Business Class, który prezentuje wyniki badań w tym 

raporcie. Antal jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm rekrutacyjnych w Polsce, 

który efektywnie wspiera i rozwija kariery. 

 

Autor raportu Antal 

Data badania Marzec 2017 

Wielkość próby 105 

Opis próby Przedstawiciele działów HR 

Link do pobrania https://antal.pl/pobierz-raport/raport-hr-business-class2017  

 

Z raportu dowiesz się między innymi: 

 Jak wyglądają zmiany w polskich przedsiębiorstwach w obszarze 

digitalizacji działów HR? 

 Na czym one polegają? 

 Jakie są ich dotychczasowe efekty? 

 Czego można spodziewać się w przyszłości? 

 Jakie technologie i w jakich obszarach są wykorzystywane? 

 

 

 

13. Trendy HR 2017  

https://antal.pl/pobierz-raport/raport-hr-business-class2017
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Raport TrendyHR_2017 ma na celu dostarczyć inspiracji, skłonić do refleksji oraz 

zainspirować do wdrożenia zmian w obszarze HR. Nowoczesny dział HR ma przed sobą nie 

lada wyzwanie, którym musi sprostać w nowej roli w organizacjach. Stosowanie 

nowoczesnych rozwiązań informatycznych to klucz do sukcesu a portale społecznościowe 

pozytywnie wspomagają w realizacji misji i zadań HR. HR News jest inicjatorem badań, które 

oferuje kompendium wiedzy dla branży HR. Codziennie dostarcza najświeższych informacji z 

kraju i ze świata. To również platforma, na której wysokiej klasy specjaliści komentują 

kondycję polskiego HR oraz wskazują kierunki jego rozwoju. Dlatego oprócz funkcji 

informacyjnej, portal ma charakter medium doradczego i opiniotwórczego.  

Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji badania TrendyHR_2018. Twoje doświadczenie i 

opinie pomogą w opracowaniu bogatego merytorycznie raportu, który zostanie Tobie 

dostarczony jeszcze przed datą oficjalnej premiery. Bądź na bieżąco - http://trendyhr.com/ i 

już dzisiaj przygotuj się na nowe Trendy. 

Autor raportu HR News 

Data badania 2017 

Wielkość próby N=666 

Opis próby Pracownicy działów HR 

Link do 
pobrania 

http://www.hrnews.pl/Trendy-HR-2017.aspx  

 

W raporcie między innymi:  

 Kandydat jako klient 

 Jak skutecznie rekrutować w social 

media? 

 Co zrobić, aby pracownikowi chciało się 

chcieć?  

 Co motywuje HR-owców do rozwoju? 

 Zastosowanie sztucznej inteligencji w HR. 

 

http://trendyhr.com/
http://www.hrnews.pl/Trendy-HR-2017.aspx
http://www.hrnews.pl/Trendy-HR-2017.aspx
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WYNAGRODZENIE 

 

Większość pracowników nie tylko pracuje z miłości do swojej pracy. Ludzie chcą przyzwoitej 

pensji i innych zachęt, które wynagrodzą ich za ciężką pracę. Te pakiety wynagrodzenia 

muszą być tworzone, zarządzane i dystrybuowane w sposób efektywny. Odpowiednie 

systemy wynagrodzeń i świadczeń sprawiają, że ciężko pracujący pracownicy są nagradzani 

uczciwie i w sposób najbardziej opłacalny dla firmy. To z kolei motywuje pracowników do 

podtrzymywania ich wydajności. Systemy wynagrodzeń, świadczeń i nagród są nie tylko 

ważne dla utrzymania i motywowania pracowników, ale także dla przyciągnięcia nowych 

osób do firmy. Pensje i pakiety motywacyjne są jednym z głównych powodów, dla których 

ludzie starają się o konkretne stanowiska.  

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi danymi wynagrodzenia w Polsce. Możesz 

porównać swoje zarobki z innymi osobami na takich samym stanowiskach, działających w 

tych samym branżach, miastach oraz regionach. Nie będziesz miał wątpliwości, czy praca, 

którą wykonujesz jest sprawiedliwie wynagradzana. 

https://www.pensjometr.pl/partner/region-list. 

 

https://www.pensjometr.pl/partner/region-list.
https://www.pensjometr.pl/partner/region-list.
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14. Analiza wynagrodzeń pracowników 
tymczasowych 

Raport „analiza wynagrodzeń pracowników tymczasowych” zawdzięcza swoje badanie i 

analizę wyników „Polskiemu Forum HR”, które w pierwszym kwartale 2017 roku 

przeanalizowało wysokość wynagrodzeń pracowników tymczasowych. W badaniu oceniono 

wynagrodzenie 65 tys. pracowników. Polskie Forum HR wcześniej funkcjonowało jako 

Związek Agencji Pracy Tymczasowej. Od początku swojego istnienia eksperci Polskiego 

Forum HR działają na rzecz rozwoju sektora w Polsce, współtworzą i opiniują ustawy, 

uczestniczą w pracach Rady Dialogu Społecznego, Rady Rynku Pracy, spotykają się z 

przedstawicielami instytucji publicznych, broniąc nieustannie interesów branży. 

Autor 
raportu 

Polskie Forum HR (PFHR) 

Data 
badania 

2017 

Wielkość 
próby 

N=100 

Opis 
próby 

Firmy Adecco, Aterima, Dekra, Gi Group, Kelly Services, Konvert, ManpowerGroup, 
Orienta, Otto Work Force, Randstad, Trenkwalder oraz Uniapol 

Link do 
pobrania 

https://www.polskieforumhr.pl/wp-
content/uploads/2017/11/Analiza_wynagrodzen_pracownikow_tymczasowych_2017.pdf  

 

W raporcie między innymi: 

 Średnie godzinowe wynagrodzenie pracowników tymczasowych w 2017r. 

 Wynagrodzenie pracowników na różnych stanowiskach pracy. 

 

https://www.polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2017/11/Analiza_wynagrodzen_pracownikow_tymczasowych_2017.pdf
https://www.polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2017/11/Analiza_wynagrodzen_pracownikow_tymczasowych_2017.pdf
http://www.polskieforumhr.pl/raporty-pl
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15. Trendy na rynku pracy – raport płacowy 
2017 
 

Jest to już XIV edycja raportu Trendy na rynku pracy – raport płacowy 2017, który w 

swoich badaniach ukazuje trendy i perspektywy na rynku pracy. Dane zawarte w raporcie 

i gromadzone przez Hays Poland przez ostatnie miesiące, pozwalają na zapoznanie się z 

obecną sytuacją oraz postawieniem prognoz na cały 2018r.  Hays Poland świadczy usługi 

z doradztwa personalnego, w tym także rekrutacje specjalistyczną , pozyskując 

najlepszych kandydatów do pracy stałej, tymczasowej oraz na kontrakt. 

Autor raportu Hays Poland 

Data badania 2017 

Wielkość 
próby 

N=8000 pracowników N=2 500 organizacji działających w Polsce 

Opis próby Organizację działające w Polsce oraz pracownicy 

Link do 
pobrania 

https://www.hays.pl/raport-
placowy/index.htm?utm_source=prasa&utm_campaign=RaportPlacowy2017 

 

W raporcie między innymi: 

 Trendy na rynku pracy (rekrutacja na porządku dziennym, optymizm 

pracowników, walka o talenty, sposoby na zatrzymanie najlepszych, 

strategie wynagrodzeń, satysfakcja z wynagrodzenia, świadczenia 

dodatkowe, satysfakcja ze świadczeń, praca coraz bardziej elastyczna, 

work-life balance). 

 Wynagrodzenie w zawodach. 

 

https://www.hays.pl/raport-placowy/index.htm?utm_source=prasa&utm_campaign=RaportPlacowy2017
https://www.hays.pl/raport-placowy/index.htm?utm_source=prasa&utm_campaign=RaportPlacowy2017
https://www.hays.pl/raport-placowy/index.htm?utm_source=prasa&utm_campaign=RaportPlacowy2017
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16. Priorytety wynagradzania i motywowania 
pracowników 
 

Każda osoba ma inną motywację do pracy - przyczyn jest naprawdę sporo. Ale każdy z nas 

pracuje, ponieważ miejsce pracy zapewnia mu coś, czego potrzebuje. To, co zyskujemy dzięki 

naszej pracy, wpływa na naszą motywację, morale a także na jakość życia. Niektórzy pracują 

z miłości do pracy, inni dla wypełnienia swojego czasu aktywnością bądź  osobistego czy 

zawodowego spełnienia. Są też tacy, którzy po prostu lubią osiągać cele, podejmować 

wyzwania, wprowadzać w swoje życie zmiany lub rozwiązywać różnorodne problemy i czuć 

się przydatni. Mają misję, która mogą realizować tylko dzięki pracy. Jeszcze inni pracują, 

ponieważ odpowiada im sama atmosfera w pracy, pozytywna interakcja z klientami bądź 

współpracownikami. Jak widać, motywacja pracowników jest indywidualna i zróżnicowana. 

Niezależnie od osobistych powodów pracy, najważniejsze jest to, że prawie wszyscy pracują 

dla pieniędzy. Bez względu na to, jak je nazwiesz: wynagrodzeniem, premią, świadczeniem… 

pieniądze pokrywają rachunki. Uczciwe korzyści i płace są podstawą sukcesu firmy, która 

rekrutuje i zatrzymuje zaangażowanych pracowników. Jeśli zapewnisz pracownikom 

równowartość płacy, możesz pracować nad dodatkowymi systemami motywacyjnymi. Bez 

uczciwej płacy minimalnej ryzykujesz, że stracisz najlepszych ludzi. Przekonaj się, co mówią 

badania na ten temat. 

Autor raportu 
Deloitte, International Society of Certified Employee Benefit Specialists (ISCEBS) 

oraz International Foundation of Employee Benefit Plans (IFEBP) 

Data badania Październik – grudzień 2012 

Wielkość próby N=415 

Opis próby 
Respondenci reprezentujący pracodawców z różnych krajów Ameryki, regionu 

EMEA oraz Azji i Pacyfiku 

Link do pobrania 
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/hr-

motywowanie-wynagrodzenia-pracownikow.html  
 

W raporcie m.in.: 

 Najważniejsze wyzwania Firm. 

 Zmiany, jakie planują firmy w ogólnym systemie wynagrodzenia. 

 Perspektywa globalna. 

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/hr-motywowanie-wynagrodzenia-pracownikow.html
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/human-capital/articles/hr-motywowanie-wynagrodzenia-pracownikow.html
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 Jak dopasować wynagrodzenie? 

17. Dochody trenerów w roku 2015 

Temat pieniędzy zawsze wzbudza emocje. Ludzie interesują się, ile zarabiają aktorzy, 

piosenkarze, sportowcy itd. A coraz więcej osób marzy o pracy trenera. Nie ma 

jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile pieniędzy zarabia przeciętny trener. Na ich 

dochody może wpłynąć zarówno doświadczenie, jak i inne przedsięwzięcia biznesowe. 

Większość trenerów opiera się na kilku różnych źródłach przychodów, aby zarabiać na życie. 

Ludzie są przekonani, że trenerzy, dzięki usługom, jakie świadczą mają bardzo wysokie 

zarobki. W dzisiejszych czasach jest to zawód, na który wciąż rośnie zapotrzebowanie. Aby 

profesjonalnie wykonywać ten zawód potrzeba poświęcenia, kompetencji i dyscypliny. Czy 

płaca trenera jest adekwatna do trudu, jaki musi on włożyć by przeprowadzić efektywne 

sesje szkoleniowe, warsztaty, treningi, seminaria, konferencje, kursy, wykłady czy prelekcje? 

Klub Trenerów Biznesu przeprowadził sondaż na temat zarobków trenerów w roku 2015 

odpowiadając na często zadawane pytanie. Na co dzień zajmują się oni zrzeszaniem osób, 

które specjalizują się w edukacji ludzi dorosłych, czyli trenerów. Klub Trenerów Biznesu 

stanowi, więc przestrzeń do eksperymentów trenerskich, wzajemnych inspiracji i 

współpracy. 

Autor raportu Klub trenerów Biznesu 

Data badania 2016 

Wielkość próby N=393 

Opis próby Trener 

Link do pobrania 
http://www.klubtrenerowbiznesu.pl/files/-

SondazZarobki2015_wynikiv2.pdf  
 

Z raportu dowiesz się między innymi: 

 Z czego szkolą trenerzy? 

 Na jakich zasadach pracują? 

 Jakie są dochody trenerów wewnętrznych i etatowych? 

 Jak wygląda praca trenerów poza strukturami firmowymi? 

 Ile wynoszą dochody trenów nieposiadających stałego wynagrodzenia? 

http://www.klubtrenerowbiznesu.pl/files/-SondazZarobki2015_wynikiv2.pdf
http://www.klubtrenerowbiznesu.pl/files/-SondazZarobki2015_wynikiv2.pdf
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 Jak wygląda praca trenera bez wynagrodzenia? 

 Konferencje. Targi – zarobki 

EFEKTYWNOŚĆ, SATYSFAKCJA, MOTYWACJA, 

DOŚWIADCZENIE 

Dlaczego niektórzy ludzie ekscytują się pójściem do pracy, podczas gdy inni nienawidzą 

poniedziałkowych poranków? Zrozumiałe jest, że wszyscy musimy zarabiać na życie. W 

dzisiejszym biznesowym środowisku wiele organizacji napotyka przeszkody, które dotyczą 

złożoności XXI wieku w miejscu pracy. Zarządzanie w szybko zmieniającym się świecie, 

przewidywania i nieuchronne wyzwania są częścią przetrwania każdej organizacji. Ważne 

jest, aby organizacje były dobrze zorientowane w poziomach satysfakcji i zaangażowania 

swoich pracowników. Satysfakcja z pracy jest kluczowa dla wysokiej produktywności, 

efektywności, motywacji i niskiej rotacji pracowników. 

18. Efektywność zaczyna się od komunikacji 
wewnętrznej 

Komunikacja wewnętrzna jest ważna dla każdej organizacji do efektywnego działania. 

Pracownicy powinni czuć, że mogą łatwo komunikować się z członkami swojego zespołu, jak 

również z wyższym kierownictwem, ponieważ przyczynia się to do wydajności pracy i 

ogólnych wyników firmy. Dobra komunikacja wewnętrzna nie powinna być traktowana jako 

coś oczywistego - wymaga wysiłku z obu stron. Inwestowanie w dobrą kulturę firmy może 

mieć wspaniałe, krótko- i długoterminowe skutki dla biznesu. SW RESEARCH prowadzi 

badania wykorzystując najnowsze technologie i świeże podejście do nowych problemów 

badawczych z różnych dziedzin. Temat jednego z badań, to: „Efektywność zaczyna się od 

komunikacji wewnętrznej”. Celem sporządzonego raportu z tego badania było zwrócenie 

uwagi polskich pracowników na kwestie związane z komunikacją wewnętrzną. 

Autor raportu SW RESEARCH 

Data badania Maj 2017 

Wielkość próby N=500 
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Opis próby 
Osoby zajmujące stanowiska od asystenta do menedżera średniego 

szczebla 

Link do pobrania 

https://emplo.com/e-book/przewodnik-o-komunikacji-dla-managera-
pl/?utm_source=Facebook&utm_medium=Post&utm_ 

campaign=20170630_efektywnosc&utm_content=infografika#lp-pom-
form-118  

 

Z raportu dowiedz się między innymi: 

 Jak zdaniem pracowników usprawniać komunikację wewnętrzną w 

firmach? 

 Jaki rodzaj komunikacji wspiera pracowników w realizacji ich celów? 

 Poznasz, komentarze praktyków zarządzania dużymi zespołami i 

organizacjami. 

 

 

19. Praca, Moc, Energia w Polskich Firmach 

W życiu mamy tylko 24 godziny dziennie, które musimy wykorzystać w taki sposób, aby 

każdego dnia być bardziej produktywnym, utrzymywać wysoką energie i być szczęśliwym. 

Kłopoty z koncentracją, uczucie zmęczenia, rozproszenie bądź drażliwość w pracy nie są 

https://emplo.com/e-book/przewodnik-o-komunikacji-dla-managera-pl/?utm_source=Facebook&utm_medium=Post&utm_%20campaign=20170630_efektywnosc&utm_content=infografika%23lp-pom-form-118%20
https://emplo.com/e-book/przewodnik-o-komunikacji-dla-managera-pl/?utm_source=Facebook&utm_medium=Post&utm_%20campaign=20170630_efektywnosc&utm_content=infografika%23lp-pom-form-118%20
https://emplo.com/e-book/przewodnik-o-komunikacji-dla-managera-pl/?utm_source=Facebook&utm_medium=Post&utm_%20campaign=20170630_efektywnosc&utm_content=infografika%23lp-pom-form-118%20
https://emplo.com/e-book/przewodnik-o-komunikacji-dla-managera-pl/?utm_source=Facebook&utm_medium=Post&utm_%20campaign=20170630_efektywnosc&utm_content=infografika%23lp-pom-form-118%20
https://emplo.com/e-book/przewodnik-o-komunikacji-dla-managera-pl/?utm_source=Facebook&utm_medium=Post&utm_ campaign=20170630_efektywnosc&utm_content=infografika#lp-pom-form-118
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korzystne dla wyników i zysków organizacji. Dobrze każdego dnia przychodzić do pracy 

wypoczętym – brak snu może negatywnie wpłynąć na pamięć i zdolność koncentracji, co 

przełoży się na niższą wydajność pracy. Wymagania w pracy powodują, że w dzisiejszych 

czasach ludzie są tak zajęci, że czasami zapominają o prostych rzeczach, które sprawiają, że 

czują się pobudzeni. Dobra rada - zgodnie z regułą, jeśli stale brakuje ci energii w ciągu dnia, 

spróbuj dodać godzinę snu i zobacz, jak poprawia ona Twoją wydajność. Human Power 

przeprowadziło badanie „PRACA, MOC, ENERGIA W POLSKICH FIRMACH”. W swojej 

działalności specjalizują się także w audytach energetycznych pracowników, szkoleniach, 

warsztatach czy wykładach. Wspierają w skutecznym zwiększaniu efektywności działania 

ludzi, wykorzystując ich naturalny, biologiczny potencjał. Zapoznajcie się z kilkoma szybkimi 

wskazówkami – zawartymi w niniejszym raporcie, aby zachować energię w pracy i 

zainspirować się do wdrożenia pozytywnych zmian w organizacji. Zarówno w pracownikach, 

jak i menedżerach tkwi ogromny potencjał, który – jak pokazują badania – pozostaje w 

dalszym ciągu do uwolnienia. 

Autor 
raportu 

Human Power 

Data badania 
11 maja 2016 roku do 31 marca 2017 

 

Wielkość 
próby 

N=1149 

Opis próby przedstawiciele kadry kierowniczej oraz pracownicy 

Link do 
pobrania 

http://humanpower.pl/wp-
content/uploads/2017/04/HUMANPOWER_Raport_PracaMocEnergia_czesc01.pdf  

http://humanpower.pl/wp-
content/uploads/2017/04/HUMANPOWER_Raport_PracaMocEnergia_czesc02.pdf 

 

Z raportu dowiesz się między innymi: 

 Jak przerwy w pracy i odpowiednia liczba godzin snu wpływają na wzrost 

efektywności w pracy? 

 Jak skutecznie modyfikować nawyki żywieniowe, aby wspierały nas na 

poziomie fizycznym, w realizowaniu codziennych wyzwań zawodowych? 

 Jak ruch może przekładać się na naszą efektywność pracy?  

http://humanpower.pl/wp-content/uploads/2017/04/HUMANPOWER_Raport_PracaMocEnergia_czesc01.pdf
http://humanpower.pl/wp-content/uploads/2017/04/HUMANPOWER_Raport_PracaMocEnergia_czesc01.pdf
http://humanpower.pl/wp-content/uploads/2017/04/HUMANPOWER_Raport_PracaMocEnergia_czesc02.pdf
http://humanpower.pl/wp-content/uploads/2017/04/HUMANPOWER_Raport_PracaMocEnergia_czesc02.pdf
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 Co robić, aby praca była źródłem pozytywnych emocji, z których możemy 

czerpać energię do działania?  

 Jak organizacja może wspierać pracowników w odpowiednim 

wykorzystaniu potencjału umysłowego? 

 Jak łączyć własne cele z celami organizacji? 

 

 

 

 

 

20. Praca, moc, energia w Polskich firmach. 
Liderzy. 

Raport „PRACA, MOC, ENERGIA W POLSKICH FIRMACH. LIDERZY” jest efektem kilku miesięcy 

pracy wielu ekspertów. Opracowany materiał diagnozuje sposób zarządzania energią i 

potencjałem własnym pracowników oraz liderów dużych polskich firm. Jest bogatym 

źródłem wielu mądrości na temat stylu pracy oraz czynników, które mają wpływ na 

skuteczność i efektywność 

całych organizacji. 

Autor raportu Human Power 

http://humanpower.pl/wp-content/uploads/2017/04/HUMANPOWER_Raport_PracaMocEnergia_czesc01.pdf
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Data badania 11 maja 2016 roku do 31 marca 2017 

Wielkość próby N=292 

Opis próby przedstawiciele kadry kierowniczej 

Link do pobrania 
http://humanpower.pl/wp-content/uploads/2017/09/HUMANPOWER_ 

Raport_PracaMocEnergia_LIDERZY_czesc03.pdf 
 

Z raportu dowiesz się miedzy innymi: 

 Jak długo śpią liderzy?  

 Jak się odżywiają liderzy? 

 Czy liderzy dbają o odpowiedni poziom nawodnienia? 

 Jak często liderzy robią sobie energetyczne przerwy w pracy? 

 Czy liderzy są aktywni fizycznie? 

 Jak liderzy planują swoje priorytety w organizacji? 

 Ile traci organizacja na tym, że liderzy pracują w nieustannym 

rozproszeniu uwagi? 

 Jak często menadżer przełącza się z zadania na zadanie? 

 Szczęśliwi liderzy w organizacji 

 Jak często praca liderów jest doceniana przez otoczenie? 

 Jak często liderzy pracują w ponadwymiarowych godzinach pracy? 

 

21. Globalne badanie produktywności  

Zmotywowanie wszystkich pracowników jest ważnym czynnikiem do osiągnięcia pełnego 

potencjału i maksymalnego poziomu produktywności. Automatyzacja biura to technologia 

działająca w środowisku pracy, która może się przyczynić do zwiększenia efektywności pracy. 

Unit4 zlecił ośrodkowi DJS Research ustalenie ilości czasu, jaki pracownicy biurowi spędzają 

na wykonywaniu zadań administracyjnych oraz ocenę wpływ ich ewentualnej automatyzacji. 

http://humanpower.pl/wp-content/uploads/2017/09/HUMANPOWER_%20Raport_PracaMocEnergia_LIDERZY_czesc03.pdf
http://humanpower.pl/wp-content/uploads/2017/09/HUMANPOWER_%20Raport_PracaMocEnergia_LIDERZY_czesc03.pdf


25 Raportów, które musi znać każdy HR-owiec  http://mtc.pl 

33 
 

Ten materiał dostarcza szczegółowych informacji opartych badaniem i rzeczywistą sytuacją, 

jaka ma miejsce w środowisku pracy. 

Autor raportu DJS Research 

Data badania Kwiecień – maj 2017 

Wielkość próby N=1505 

Opis próby Pracownicy biurowi 

Link do pobrania https://goodpoint.blog/globalne-badanie-produktywnosci/#raport 

 

Z raportu dowiesz się miedzy innymi: 

 Ile czasu pracownicy w biurach poświęcają na realizację swoich 

podstawowych obowiązków? 

 Jakie są koszty utraty produktywności dla sektora usługowego? 

 Co wpływa na produktywność pracowników? 

 Na jakie czynności administracyjne pracownicy poświęcają najwięcej 

czasu? 

 Czy produktywność zależy od zajmowanego stanowiska lub wielkości 

firmy? 

 Jaka jest najkorzystniejsza liczba pracowników podlegająca pod jedną 

osobę zarządzającą? 

 

22. Key Employer Challenges - jak firmy w 
Polsce budują doświadczenie pracowników 

Jest to pierwsza edycja Badania „Key Employer Challenges - jak firmy w Polsce budują 

doświadczenie pracowników”, której celem jest zbadanie trendów w obszarze zarządzania 

kapitałem ludzkim w Polsce. KPMG autor badania uważany jest za pioniera w obszarze 

transformacji HR wśród firm konsultingowych, prowadzi systematyczne badania firm 

dotyczące podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim i doświadczeniami pracowników.  

https://goodpoint.blog/globalne-badanie-produktywnosci/#raport


25 Raportów, które musi znać każdy HR-owiec  http://mtc.pl 

34 
 

Ewolucja, którą obserwujemy dzisiaj, w coraz większym stopniu przenosi priorytety 

organizacyjne w kierunku koncentrowania się na ludziach. Pojawiła się nowa koncepcja  

zwracania większej uwagi na pracowników i to, na czym im zależy niż próba wydobywania z 

nich więcej i więcej.  W dzisiejszym świecie można to nazwać erą zaangażowania. Dzięki tej 

koncepcji wiele firm może poprowadzić swoje organizacje ku przyszłości. 

Autor raportu KPMG 

Data badania 2016 

Wielkość próby N=161 FIRM 

Opis próby przedstawiciele zarządów oraz pracownicy działów personalnych. 

Link do pobrania 
https://home.kpmg.com/pl/pl/home/insights/2017/03/raport-key-

employer-challenges-2017-jak-firmy-w-polsce-buduja-doswiadczenie-
pracownika.html 

 

W raporcie miedzy innymi: 

 Główne wyzwania pracodawców 

 Kontrola odejścia pracowników 

 Doświadczenie pracownika Employee Experience 

 Innowacyjne podejście do kapitału ludzkiego 

 Programy zarządzania talentami 

 

 

 

23. Motywacje menedżerów 2016  

Jest to druga edycja badania „Motywacje Menedżerów 2016”, którego celem było poznanie 

czynników finansowych i pozafinansowych, które mają największe znaczenie dla 

menedżerów w obszarze motywacji w miejscu pracy.  Za realizację badania odpowiedzialna 

była instytucja ARC Rynek i Opinie, która zajmuje się badaniami od 1992r. Dzięki badaniu 

https://home.kpmg.com/pl/pl/home/insights/2017/03/raport-key-employer-challenges-2017-jak-firmy-w-polsce-buduja-doswiadczenie-pracownika.html
https://home.kpmg.com/pl/pl/home/insights/2017/03/raport-key-employer-challenges-2017-jak-firmy-w-polsce-buduja-doswiadczenie-pracownika.html
https://home.kpmg.com/pl/pl/home/insights/2017/03/raport-key-employer-challenges-2017-jak-firmy-w-polsce-buduja-doswiadczenie-pracownika.html
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informacje tu zawarte mogą okazać się kluczowe w procesie dalszego planowania i rozwoju 

firmy. Raport może stać się drogowskazem dla działów personalnych, które korzystając z 

jego wyników będą mogły stworzyć bardziej efektywne systemy motywacyjne dedykowane 

menedżerom. 

Autor raportu ACR Rynek i Opinia 

Data badania Styczeń – marzec 2016 

Wielkość próby N=480 

Opis próby pracownicy najwyższego i średniego szczebla różnych pionów 

Link do pobrania http://motywacjemenedzerow.pl/raport-motywacje-menedzerow/ 

 

W raporcie poznasz między innymi: 

 Preferencje menedżerów w zakresie motywacji finansowych i benefitów 

pozapłacowych.   

 Preferencji menedżerów w zakresie motywacji pozafinansowych.  

 Czynniki demotywujące menedżerów do pracy. 

 

 

 

 

24. Satysfakcja Zawodowa Polaków 2016 

Badania satysfakcji pracowników mogą zapewnić wiedzę i narzędzia bezpośrednio 

wpływające na wyniki finansowe i biznesowe, a także budujące pozytywne relacje z 

pracownikami i pozytywne środowisko pracy. Niniejszy Raport opisuje zadowolenie z pracy 

różnych grup zawodowych w 14 kluczowych aspektach oceny firmy i zatrudnienia. 

Przedstawia ponadto dane na temat zaangażowania, powodów odejść i patologii pracy. 

http://motywacjemenedzerow.pl/raport-motywacje-menedzerow/
http://motywacjemenedzerow.pl/raport-motywacje-menedzerow/
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Autorem badania jest polska firma doradztwa HR. Wspiera organizacje i rozwiązuje problemy 

wielu firm z obszaru polityki personalnej i wynagrodzeń. Raport satysfakcji zawodowej 

pracowników ma na celu przybliżenie znaczenia i zrozumienia sterowników działania w 

Twojej organizacji, co bezpośrednio przełoży się na zadowolenie pracowników. 

Autor raportu Sedlak & Sedlak 

Data badania Wrzesień – październik 2016 

Wielkość próby N=4816 

Opis próby Pracownicy różnych stanowisk 

Link do pobrania 
https://badaniahr.pl/files/pdf/podsumowanie-raportu-satysfakcja-

zawodowa-polakow-2016.pdf  

 

W raporcie między innymi: 

 satysfakcja z wynagrodzenia, 

 relacje z przełożonymi, 

 relacje ze współpracownikami, 

 autonomia w pracy, 

 organizacja i warunki pracy, 

 więź z firmą, 

 wizerunek firmy na rynku konsumenckim, 

 wizerunek firmy jako pracodawcy, 

 rozwój zawodowy, 

 komunikacja w firmie, 

 zarządzanie firmą, 

 dopasowanie pracownika do pracy 

 

25. Procesy HR w firmach w Polsce  

Procesy HR mają bezpośredni wpływ na jakość i efektywność funkcjonowania organizacji. Ich 

celem jest rekrutacja, wprowadzanie i przygotowanie nowego pracownika, ocena 

pracownicza, zarządzanie przez cele, rozwój i szkolenia pracowników, premiowanie za wyniki 

https://badaniahr.pl/files/pdf/podsumowanie-raportu-satysfakcja-zawodowa-polakow-2016.pdf
https://badaniahr.pl/files/pdf/podsumowanie-raportu-satysfakcja-zawodowa-polakow-2016.pdf
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pracy oraz rozwój talentów. W raporcie „Procesy HR w firmach w Polsce” przedstawione 

zostały priorytety z działu zarządzania zasobami ludzkimi, silne i słabe strony organizacji w 

omawianych aspektach oraz możliwości poprawy i optymalizacji działań, dzięki ustaleniu 

mierzalnych wskaźników każdego z procesów. 

Autor raportu Antal 

Data badania Kwiecień – maj 2017 

Wielkość próby N=130 

Opis próby Menedżerowie 

Link do pobrania 
https://antal.pl/trendy/raporty-rynku-pracy/1526-procesy-hr-w-firmach-

w-polsce  

 

W raporcie między innymi: 

 priorytety w dziale HR 

 czas trwania rekrutacji 

 ile czasu zajmuje proces adaptacji nowych pracowników? 

 skuteczność/ efektywność zarzadzania czasem 

 jakość szkoleń pracowników 

 zarzadzanie przez cele - realizacja 

 efektywność przeprowadzania ocen okresowych  

 zarzadzanie talentami – trudności 

 wprowadzanie zmian w organizacji 

 

PODSUMOWANIE 

 

https://antal.pl/trendy/raporty-rynku-pracy/1526-procesy-hr-w-firmach-w-polsce
https://antal.pl/trendy/raporty-rynku-pracy/1526-procesy-hr-w-firmach-w-polsce
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Mamy nadzieję, że spodobało Ci się nasze zestawienie a zawarte w nim raporty będą dla 

Ciebie inspiracją do wprowadzania zmian i podnoszenia skuteczności działań HR w Twojej 

firmie. 

Jest to pierwsza edycja tego zestawienia. Pozostań w naszym newsletterze, a będziesz 

otrzymywać od nas kolejne edycje oraz dodatkowe informacje i ciekawe artykuły z zakresu 

HR. 

Jeżeli znasz inne interesujące raporty i badania, o których nie wspomnieliśmy lub Twoja 

firma jest wydawcą takiego raportu, napisz do nas na: biuro@mtc.pl, a jest duża szansa, że 

dodamy go do kolejnej edycji naszej publikacji. ;) 

 

E-book został przygotowany przez Zespół MTConsulting na bazie dostępnych w internecie 

raportów. Autorzy raportów zostali wymienieni na końcu niniejszej publikacji oraz w treści 

zestawienia. 

Nasza firma prowadzi usługi doradczo-szkoleniowe, współpracujemy z wieloma 

przedsiębiorcami, menedżerami, HR-owcami czy trenerami. Posiadamy certyfikat SUS.2.0, 

który potwierdza wysoką jakość i profesjonalizm prowadzonych przez nas usług, 

spełniających standardy wytyczone przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych. 

Organizujemy szkolenia: menedżerskie, sprzedażowe, umiejętności osobistych oraz wiele 

innych. Pomagamy ludziom stawać się bardziej skutecznym i efektywnym w działaniu.  

Zapraszamy na naszą stronę http://mtc.pl , bloga http://mtc.pl/blog-biznesowy/  oraz na nasz 

fanpage na Facebooku a także grupę dyskusyjną HR przy kawie. Jest to grupa zamknięta, 

stworzona specjalnie dla wszystkich specjalistów, menedżerów i innych pracowników 

działów Human Resources. Rozmawiamy tutaj o wszystkim, co dotyczy zarządzania 

kapitałem ludzkim oraz o wyzwaniach współczesnego HR-owca. Zachęcamy do wymiany 

doświadczeń, zadawania pytań oraz dzielenia się wiedzą i inspiracjami. Grupa powstała 

niedawno, dlatego będziemy wdzięczni za Twoją pomoc w jej rozpowszechnianiu i 

rozruszaniu. ;-) W zamian za to będziemy dzielić się w niej naszymi inspiracjami i przydatnymi 

narzędziami dla HR-owców i menedżerów. 

mailto:biuro@mtc.pl
http://mtc.pl/oferta/
http://www.sus.pifs.org.pl/
http://www.pifs.org.pl/
http://mtc.pl/
http://mtc.pl/blog-biznesowy/
https://www.facebook.com/wwwMTCpl/
https://www.facebook.com/groups/HRprzykawie/
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Pozdrawiamy Cię serdecznie, 

 

 

 

 

O AUTORACH  ZAMIESZCZONYCH RAPORTÓW 

HRM institute wspiera rozwój marki pracodawców. Organizuje konkursy, konferencje, targi, eventy, 
szkolenia, warsztaty oraz wydaje publikacje i opracowania aby ukazać najlepsze praktyki i być 
wzorem i inspiracją dla innych. https://www.hrminstitute.pl/ 

Monster Talent Sourcing Services wspiera rekruterów w walce o wielojęzycznych kandydatów. 
https://www.monsterpolska.pl/ 

Erecruitment Solutions doskonałe narzędzie wpierające procesy rekrutacyjne oraz zapewniające 
dostęp do bazy kandydatów wszystkim osobom zaangażowanym w rekrutację. https://erecruiter.pl/ 

ATERIMA HR pomaga firmą w zatrudnieniu pracowników oraz specjalistów. https://www.aterima.hr/ 

Lee Hecht Harrison DBM Polska największy w Polsce, a także czołowy światowy dostawca serwisów 
związanych z outplacementem, coachingiem, zmianą organizacyjną, a także rozwojem Talentów. 
https://www.lhhpolska.pl/pl 

Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego 
klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działającym w różnych branżach. Misją firmy jest 

http://mtc.pl/szkolenia-dofinansowane/
http://mtc.pl/
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„stanowić standard najwyższej jakości”. Deloitte z zaangażowaniem współtworzy społeczną 
odpowiedzialność biznesu, podejmując inicjatywy na rzecz budowania zaufania publicznego i 
wspierania lokalnych społeczności. https://www2.deloitte.com/pl/pl.html  

OTTO Work Force specjalizuje się w rekrutacji, zatrudnianiu pracowników z Ukrainy od 2013 r. 
https://www.ottoworkforce.com/pl/ 

Antal jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm rekrutacyjnych w Polsce, który efektywnie 
wspiera i rozwija kariery. https://antal.pl/ 

HR News jest inicjatorem badań, które oferuje kompendium wiedzy dla branży HR. Codziennie 
dostarcza najświeższych informacji z kraju i ze świata. To również platforma, na której wysokiej klasy 
specjaliści komentują kondycję polskiego HR oraz wskazują kierunki jego rozwoju. Dlatego oprócz 
funkcji informacyjnej, portal ma charakter medium doradczego i opiniotwórczego. 
http://www.hrnews.pl/ 

Polskie Forum HR wcześniej funkcjonujące jako Związek Agencji Pracy Tymczasowej. Od początku 
swojego istnienia eksperci Polskiego Forum HR działają na rzecz rozwoju sektora w Polsce, 
współtworzą i opiniują ustawy, uczestniczą w pracach Rady Dialogu Społecznego, Rady Rynku Pracy, 
spotykają się z przedstawicielami instytucji publicznych, broniąc nieustannie interesów branży. 
http://www.polskieforumhr.pl/ 

Hays Poland świadczy usługi z doradztwa personalnego, w tym także rekrutacje specjalistyczną 
pozyskując najlepszych kandydatów do pracy stałej, tymczasowej oraz na kontrakt. 
https://www.hays.pl/ 

Klub Trenerów Biznesu zrzesza osoby, które zajmują się edukacją ludzi dorosłych, czyli trenerów. 
Klub Trenerów Biznesu to przestrzeń do eksperymentów trenerskich, wzajemnych inspiracji i 
współpracy. http://www.klubtrenerowbiznesu.pl/home.php 

SW RESEARCH prowadzi badania wykorzystując najnowsze technologie i świeże podejście do nowych 
problemów badawczych z różnych dziedzin. http://swresearch.pl/ 

Human Power w swojej działalności specjalizuje się w audytach energetycznych  pracowników, 
szkoleniach, warsztatach, wykładach. Wspierają w skutecznym zwiększanie efektywności działania 
ludzi, wykorzystując ich naturalny, biologiczny potencjał.  http://humanpower.pl/ 

DJS Research brytyjska firma badawczą zajmującą się badaniami rynku.  Współpracuje z odbiorcami 
konsumenckimi i biznesowymi na całym świecie. http://www.djsresearch.co.uk/ 

KPMG uważany jest za pioniera w obszarze transformacji HR wśród firm konsultingowych, prowadzi 
systematyczne badania firm dotyczące podejścia do zarządzania kapitałem ludzkim i 
doświadczeniami pracowników. https://home.kpmg.com/pl/pl/home.html 

ARC Rynek i Opinie  zajmuje się badaniami od 1992r. http://www.arc.com.pl/ 

Sedlak & Sedlak jest polską firma doradztwa HR. Wspiera organizacje i rozwiązuje problemy wielu 
firm z obszaru polityki personalnej i wynagrodzeń. https://sedlak.pl/ 

 


