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Informacje o badaniach i autorach Raportu 

Główną oś merytoryczną Raportu stanowią badania pro-

wadzone przez PSZK w ramach współpracy z Katedrą 

Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie. W tym miejscu szczególne podziękowa-

nia kierujemy pod adresem pani prof. Marty Juchnowicz 

oraz dr Tomasza Rostkowskiego. Raport jest owocem już 

trzeciego roku współpracy badawczej PSZK i SGH. Dzię-

ki utrzymaniu stałego podziału merytorycznego możemy 

porównywać wyniki z poprzednimi edycjami i dzięki temu 

śledzić zmiany na rynku HRM w Polsce.

Ze strony PSZK głównym autorem koncepcji raportu jest 

Piotr Palikowski wraz z zespołem w skład, którego weszli: 

Marcin Kasperek, Agnieszka Szefler oraz Magdalena Ste-

paniuk, która jest również redaktorem Raportu. 

Serdecznie podziękowania należą się wszystkim eksper-

tom – uczestnikom debaty. Zapis debaty w formie komen-

tarzy eksperckich odnajdziecie Państwo prawie na wszyst-

kich stronach Raportu. Tegoroczna debata moderowana 

była przez Prezesa PSZK Roberta T. Żelewskiego, któremu 

również składamy serdeczne podziękowania. Opis sylwe-

tek zawodowych wszystkich ekspertów znajduje się pod 

koniec Raportu. 

Wszystkie ankiety badawcze prowadzone były w formie 

wywiadów CATI. Liczba respondentów opisana jest przy 

poszczególnych badaniach.  

Wyniki badań wykorzystane w Raporcie:

1. Badanie Rekrutacja i wizerunek pracodawców, przeprowa-

dzone w lutym 2008r. na próbie 342 dużych pracodawców 

przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami wspólnie 

ze Szkoła Główna Handlową, realizowane w ramach cyklu 

badań inicjatywy obchodów Roku Kapitału Ludzkiego. 

2. Badanie Tendencje zmian wynagrodzeń w organiza-

cjach w Polsce 2008, przeprowadzone w grudniu 2007 

i styczniu 2008 w ramach współpracy badawczej PSZK 

i SGH zostały zrealizowane na próbie 400 dużych firm (cykl 

badań inicjatywy obchodów Roku Kapitału Ludzkiego).  

3. Badanie Odpowiedzialne zaangażowanie biznesu, prze-

prowadzone w maju i czerwcu 2008 w ramach współpracy 

badawczej PSZK i SGH zostały zrealizowane na próbie 280 

dużych i średnich firm (cykl badań inicjatywy obchodów 

Roku Kapitału Ludzkiego).  

4. Badanie Zarządzanie talentami w Polsce 2008, przepro-

wadzone w kwietniu 2008 w ramach współpracy badawczej 

PSZK i SGH zostały zrealizowane na próbie 180 dużych firm 

(cykl badań inicjatywy obchodów Roku Kapitału Ludzkiego).  

5. Badanie w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej 

„W trosce o zdrowie” przez PSZK oraz Centrum Medyczne 

ENEL-MED., prowadzone od lutego do czerwca 2008r. na 

próbie 230 dyrektorów, menedżerów i specjalistów śred-

nich i dużych przedsiębiorstw. 

6. Badanie w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej 

„Start w karierę” przez PSZK oraz firmę Accenture zosta-

ło przeprowadzone w styczniu 2008r. W badaniu wzięło 

udział 348 dyrektorów personalnych z całej Polski. 
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Wstęp

Tegoroczny Raport jest wyjątkowy. Ogłaszamy go w kul-

minacyjnym momencie obchodów Roku Kapitału Ludz-

kiego – podczas Międzynarodowego Konwentu HR 

w Warszawie, 18 września 2008 roku. Raport wyjątkowy 

jest jednak przede wszystkim dlatego, że dynamika zmian 

na rynku pracy, jaką obserwujemy w ostatnim czasie to 

niezmiernie ciekawe zjawisko. Dzisiaj już chyba nikt nie 

ma wątpliwości, że dział HR jest równie istotną częścią or-

ganizacji, jak sprzedaż, marketing czy finanse. To oczywi-

ście powód do zadowolenia. Z drugiej strony oczekiwania 

i presja na działy HR są coraz większe. Przegrane negocjacje 

ze związkami zawodowymi przy dwucyfrowym procencie 

żądań podwyżek płac, to już nie tylko przegrana działu HR. 

Podobnie jak wakaty, które coraz trudniej obsadzić. 

Raport od strony merytorycznej zdominowały najważniej-

sze dzisiaj tematy dla specjalistów HR – problemy rekru-

tacyjne, wynagrodzenia i wizerunek marki pracodawcy. 

Poza szczegółowym omówieniem wyników badań chce-

my zachęcić Państwa do lektury ciekawych komentarzy 

eksperckich, które są zapisem debaty środowiskowej 

z udziałem ekspertów HR i rynku pracy.   

Zmniejszenie i starzenie się zasobów pracy, a w konse-

kwencji pogarszanie się podaży siły roboczej na polskim 

rynku pracy to fakty, które nie są już bagatelizowane przez 

pracodawców. Wiele organizacji i branż odczuło skutki 

czasowych emigracji. Dlatego coraz więcej organizacji 

przygotowuje się do ostrej konkurencji, szczególnie na 

rynku rekrutacji absolwentów. Prognozy utrzymania wzro-

stu gospodarczego na poziomie powyżej 5% PKB, napływ 

inwestycji i rozwój rynku wewnętrznego wskazują na dal-

szy wzrost popytu na pracę. Oznacza to, że pozyskanie 

i utrzymanie pracowników zaczyna być jednym z najwięk-

szych wyzwań dla pracodawców. Na problemy z pozy-

skaniem pracowników wskazuje 89% badanych firm. To 

o 12% więcej, niż w analogicznym badaniu przeprowa-

dzonym na początku 2007 roku.  Jednocyfrowe bezrobocie 

i jednocześnie wciąż malejący współczynnik aktywności 

zawodowej w Polsce dopełniają całości obrazu. Czy istnie-

je dobre panaceum? 

W kontekście wciąż silnej presji płacowej optymizmem 

nie napawa fakt, że aż 30% badanych firm nie ma w ogó-

le strategii zarządzania kapitałem ludzkim, a 41% posia-

da strategię krótkoterminową, czyli de facto roczny plan 

działania w tym obszarze. Coraz większym wyzwaniem 

jest również tworzenie dobrych strategii wynagrodzeń. 

Co zrobić, żeby skonstruować strategię w taki sposób, aby 

była możliwie najlepiej powiązana z efektywnością pracy? 

W tym obszarze jest również w Polsce wiele do zrobienia. 

Zajmujemy dopiero 23 miejsce na liście krajów UE pod 

względem produktywności. 

Działania w obszarze budowania wizerunku dobrego pra-

codawcy stają się powoli codziennością w pracy działów 

HR w Polsce. Jeszcze klika lat temu organizacje, które po-

siadały i realizowały plan budowania marki pracodawcy, 

należały do zdecydowanej mniejszości. Były to zazwyczaj 

dokładnie te same organizacje, które poważnie traktu-

ją dziedzinę zarządzania kapitałem ludzkim – employer 

branding jest dla nich po prostu częścią strategii doboru. 

Dzisiaj nie mają problemów z pozyskiwaniem najzdolniej-

szych absolwentów, a chętnych do pracy w tych organiza-

cjach nie brakuje, pomimo trudnego rynku. Co zrobić, aby 

wywalczyć w firmie odpowiedni budżet na te działania? 

Dużych wyzwań, ciekawej pracy i satysfakcji z wyników 

życzymy wszystkim specjalistom, menedżerom i dyrekto-

rom HR. Mam nadzieję, że w naszym raporcie znajdziecie 

Państwo chociaż kilka odpowiedzi na nurtujące pytania za-

wodowe. Miłej lektury.

Piotr Palikowski

Dyrektor Generalny, Członek Zarządu PSZK





„Analfabetami w przyszłości 
nie będą ludzie nie umiejący czytać, 

ale tacy, którzy nie będą potrafili 
się uczyć.”

(Alvin Toffler, socjolog, profesor Cornell University 
i wykładowca New School for Social Research)

Wraz z końcem roku zbliża się zakończenie trzeciej edy-
cji Programu Edukacji Profesjonalnej HR. Program, którego 
celem jest propagowanie idei podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych środowiska HR w Polsce, cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem ze strony specjalistów i osób odpowie-
dzialnych za prowadzenie polityki personalnej w firmach 
działających na terenie Polski. W Programie uczestniczy 
ponad 1000 osób, które zainteresowane są nieustannym 
rozwojem swojej wiedzy, umiejętności i podnoszeniem 
kwalifikacji.

DYPLOM PROGRAMU EDUKACJI 
PROFESJONALNEJ HR

Potwierdzeniem ciągłego poszerzania swojej wiedzy i doskonale-
nia swoich umiejętności z dziedziny zarządzania zasobami ludz-
kimi jest Dyplom Programu Edukacji Profesjonalnej HR, będący 
obiektywnym dokumentem sygnowanym przez niezależną insty-
tucję. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami dokłada wszel-
kich starań, aby Dyplom stał się dokumentem powszechnie roz-

poznawanym i uznawanym na polskim rynku pracy. W tym roku 
Dyplomy PEP HR zostaną rozdane już po raz trzeci. Bardzo miło 
jest nam poinformować Państwa, że wśród laureatów dotychcza-
sowych edycji Programu PEP HR znalazło się wielu znakomitych 
ekspertów w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim, zarówno 
tych, którzy mają bardzo duże doświadczenie, jak i tych, którzy od 
niedawna pracują w departamentach HRM.

PROCEDURA WYDAWANIA DYPLOMÓW
PEP HR

Uczestnicy PEP HR mogą starać się o zdobycie trzech różnych ro-
dzajów Dyplomów, będących potwierdzeniem aktywności edu-
kacyjnej w 2008 roku: Srebrnego, Złotego i najwyższego – Pla-
tynowego. 

Warunkiem otrzymania Dyplomu jest uzyskanie odpowiedniej 
liczby punktów za udział w wydarzeniach edukacyjnych w 2008 
roku oraz przesłanie drogą mailową wypełnionej Karty Edukacyj-
nej, której treść zostanie poddana weryfikacji i zatwierdzeniu. Dy-
plomy zostaną przyznane pod koniec stycznia 2009 roku.

PROGRAM EDUKACJI
PROFESJONALNEJ HR

W 2008 ROKU

Ze szczegółami dotyczącymi Programu mogą się Państwo zapoznać na stronie:

www.pszk.org.pl/pephr 
Kontakt: kinga.trochimiak-jozko@pszk.org.pl | tel. (22) 890 02 40
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Rekrutacja
1.1. Zmiany demograficzne 
 w Polsce

Podejmując decyzje w obszarze planów doboru pracowni-

ków na trudnym rynku pracy specjaliści HR biorą pod uwagę 

wiele czynników branżowych, wynikających z otoczenia kon-

kurencyjnego czy makroekonomicznych. Prognozy i aktualne 

wskaźniki demograficzne są jednymi z kluczowych. Opisując 

aktualną sytuację warto je podkreślić, zwłaszcza, że nie są to 

dane optymistyczne dla pracodawców. Sytuacja jest szczegól-

nie niekorzystna dla organizacji planujących rekrutację mło-

dych osób – grupa wiekowa 19-24 przez najbliższe klika lat 

zmniejszać się będzie średnio o 100 tys. osób rocznie. 

LICZBA LUDNOŚCI

Zgodnie z najnowszą prognozą ludności na lata 2008-2035, 

liczba ludności w Polsce będzie się stale zmniejszać, a tempo 

tego spadku zwiększać się będzie z upływem czasu.1

 Liczba ludności Polski, która w 2007 wynosiła 38,11 mln 

osób, w ostatnim roku prognozy będzie mniejsza o po-

nad 2,2 mln osób, co oznacza spadek rzędu 5,6% w sto-

sunku do 2007 roku

Struktura ludności według wieku będzie zmieniać się dyna-

micznie w całym prognozowanym okresie (wykres 1). 

 Liczba osób w wieku produkcyjnym (18-60/65 lat) będzie 

maleć systematycznie z 24,55 mln w 2007 roku do 20,74 

w 2035. 

1 L. Nowak, M. Waligórski, Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035. GUS, 
Departament Badań Demograficznych, Materiał na konferencję prasową w dniu 
25 lipca 2008.

 Obserwować będziemy starzenie się struktury ludności 

w wieku produkcyjnym, zmieni się bowiem proporcja 

między ludnością w wieku mobilnym (18-44 lata) oraz 

niemobilnym (45-60/65 i więcej). 

 Udział osób w wieku produkcyjnym w ogólnej strukturze 

ludności spadnie o 7 punktów procentowych w perspek-

tywie do 2035 roku.

203520202007

Źródło:  L. Nowak, M. Waligórski, Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035. GUS, Departament Badań Demo-
graficznych, Materiał na konferencję prasową w dniu 25 lipca 2008.

0 -17 lat 18 -44 lat 45 -59/64 lat 60 lat i więcej/ 65 
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WYKRES 1. LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W WYBRANYCH LATACH

Zmniejszenie i starzenie się zasobów pracy, a w kon-

sekwencji pogarszanie się podaży siły roboczej na 

polskim rynku pracy to fakty, które nie są już bagateli-

zowane przez pracodawców. Wiele organizacji i branż 

odczuło skutki czasowych emigracji. Dlatego coraz 

więcej organizacji przygotowuje się do ostrej konku-

rencji, szczególnie na rynku rekrutacji absolwentów.
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MIGRACJE ZAGRANICZNE LUDNOŚCI

Brakuje danych statystycznych dotyczących migracji zagra-

nicznych na pobyt czasowy, chociaż nikt w Polsce nie ma 

wątpliwości o ujemnym saldzie tego zjawiska. Według róż-

nych szacunków, od daty akcesji Polskę czasowo opuściło 

około 2 mln. osób. W ostatnim czasie mocny kurs złotego 

i informacje o zahamowaniu wzrostu gospodarczego w ta-

kich krajach jak Irlandia, Dania czy Wielka Brytania, zatrzymują 

dynamikę wyjazdów polskich pracowników. Dokładne dane 

statystyczne dotyczą wyłącznie migracji na pobyt stały.

Prognozy GUS na lata 2008-20202 przewidują wzrost imi-

gracji, spowodowany głównie przez:

 przekształcenie się imigracji czasowej w imigracje sta-

łe, szczególnie jeśli chodzi o wzrastającą liczbę imigra-

cji zza wschodniej granicy Polski,

 powroty Polaków z emigracji lat 2006-2010,

 powroty Polaków z emigracji lat 80-tych (wielu Pola-

ków chce wrócić do kraju po zakończeniu aktywności 

zawodowej za granicą),

 poprawa sytuacji gospodarczej Polski, co spowoduje 

zwiększenie atrakcyjności polskiego rynku pracy dla 

cudzoziemców.
2 Prognoza ludności na lata 2008-2035, GUS.

Przewiduje się, że w najbliższych latach również emigracja 

będzie wzrastać, głównie w wyniku:

 przekształcenia się części migracji na pobyt czasowy 

w emigrację na stałe,

 pełnego otwarcia rynków pracy krajów Unii Europej-

skiej dla Polaków

 działania sieci emigracji, łączenia rodzin.

1.2. Problemy rekrutacyjne polskich 
przedsiębiorstw

Przywołane w poprzednim podrozdziale dane demo-

graficzne wskazują na zmniejszającą się liczbę osób 

w wieku produkcyjnym na polskim rynku pracy. Pro-

gnozy utrzymania wzrostu gospodarczego na pozio-

mie powyżej 5% PKB, napływ inwestycji i rozwój rynku 

wewnętrznego wskazują na dalszy wzrost popytu na 

pracę. Oznacza to, że pozyskanie i utrzymanie pracow-

ników zaczyna być jednym z największych wyzwań dla 

pracodawców.

SaldoEmigracjaImigracja

Źródło: Opracowanie własne na podstawie J. Stańczak, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski 
do 2007 roku, materiał na konferencję prasową w dniu 30 stycznia 2008 roku, GUS.

Zmniejsza się saldo migracji zagranicznych na pobyt stały.
 W 2007 roku na stałe wyjechało 36 tys. osób,
 Nieznacznie zwiększyła się liczba osób, w większości Polaków, powracających do

 Polski na stałe (z ok.10 tys. w poprzednich latach do 15 tys. w roku 2007).
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WYKRES 2. MIGRACJE ZAGRANICZNE NA POBYT STAŁY

Brakuje danych statystycznych dotyczących 
migracji czasowych. Zmniejsza się saldo 
migracji na pobyt stały. Wzrasta liczba osób 
przeprowadzających się do Polski na stałe. 
Okoliczności, które zachęcają Polaków do 
wyjazdu, jest wciąż dużo. Do najważniejszych 
zaliczyć można nierównomierny wzrost 
gospodarczy w poszczególnych regionach Polski. 
Z tego powodu najważniejsze dla strategii HR są 
dane z lokalnych rynków pracy. 

Źródło: Badanie PSZK i SGH.

WYKRES 3. WYSTĘPOWANIE PROBLEMÓW Z POZYSKANIEM PRACOWNIKÓW

TAK

NIE

11%

89%

 Na problemy z pozyskaniem pracowników wskazuje 89% badanych firm. To o 12% 
więcej, niż w analogicznym badaniu przeprowadzonym na początku 2007 roku
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Rekrutacja pracowników jest przeszkodą w rozwoju coraz 

większej liczby firm w Polsce. Coraz więcej przedsiębiorców 

ma problemy z pozyskaniem kompetentnych pracowników. 

W ujęciu hierarchicznym zdecydowanie największe prob-

lemy rekrutacyjne występują na podstawowym i jedno-

cześnie najniższym szczeblu organizacyjnym. 

 W porównaniu z badaniem z 2007 roku zauważyć moż-

na znaczny spadek występowania problemów rekruta-

cyjnych związanych ze stanowiskami specjalistycznymi 

(62% respondentów 2007 r.). 

 Wzrósł odsetek menedżerów i dyrektorów personalnych 

deklarujących problemy ze znalezieniem pracowników na 

stanowiska podstawowe (31% respondentów w 2007 r.)

Badania wskazują, że nie występują w Polsce znaczące 

problemy z pozyskaniem kadry menedżerskiej.

„Aktualne wyniki badań to zdecydowane odwrócenie tren-

du, który obserwowaliśmy jeszcze w ubiegłym roku. Problem 

z obsadzeniem podstawowych stanowisk jest bardziej do-

kuczliwy dla firm niż brak specjalistów. Zjawisko to nie do-

tyczy tylko branży budowlanej, ale właściwie wszystkich. 

Brakuje recepcjonistów w hotelach, chętnych do sprzątania, 

sprzedawców w sklepach. W dużych miastach bezrobocie 

przestało istnieć, pojawił się deficyt zasobów pracy. Prawdo-

podobnie jedynym rozwiązaniem tego problemu jest wpro-

wadzanie dalszych ułatwień w podejmowaniu pracy przez 

imigrantów oraz oddziaływanie na wzrost efektywności pracy. 

Na wewnętrzną mobilność pracowników w Polsce raczej nie 

ma co liczyć, zwłaszcza na stanowiskach podstawowych.”

Piotr Palikowski

„O deficycie specjalistów IT na rynku mówiono bardzo 

dużo i nadal jest to problem, jednak widać wyraźną po-

prawę wskaźników podaży kształcenia na tych kierunkach 

w ofercie szkół wyższych. To dowód na to, że o proble-

mach rynku pracy trzeba mówić dużo i głośno, tworząc 

w ten sposób płaszczyznę dialogu pomiędzy pracodaw-

cami a światem akademickim. Trzeba pamiętać, że system 

edukacji ze swojej natury reaguje na potrzeby rynku z 3-5 

letnim opóźnieniem, dlatego ważne jest prognozowanie 

popytu na pracę i wskazywanie obszarów deficytowych.”

Jacek Kowalski, dyrektor pionu zarządzania kompetencjami 

i rozwojem pracowników w Telekomunikacji Polskiej S.A. 

Aby przeciwdziałać zjawisku deficytu wykształconych 

pracowników, działy HR podejmują akcje związane z te-

matyką employer brandingu. Coraz więcej firm integruje 

Źródło: Badanie PSZK i SGH.

WYKRES 4. NAJWIĘKSZE PROBLEMY REKRUTACYJNE W PODZIALE HIERARCHICZNYM

 48% badanych menedżerów i dyrektorów personalnych wskazuje, że najbardziej 
brakuje im pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań operacyjnych, 
wystandaryzowanych i wykonywanych pod kontrolą. 

 Brak specjalistów, czyli pracowników samodzielnych posiadających dużą wiedzę, 
kompetencje w wyspecjalizowanych obszarach, doskwiera 44% badanym.

Dyrektor

Ekspert

Kierownik

Pracownik

Specjalista

1% 4%4%

44%

48%

TAK

NIE

Źródło: Badanie PSZK i SGH.

WYKRES 5. WPŁYW WIZERUNKU FIRMY JAKO DOBREGO PRACODAWCY 
NA SKUTECZNOŚĆ PROCESÓW REKRUTACYJNYCH.

 Według 93% respondentów wizerunek firmy jako dobrego pracodawcy ma decydu-
jący wpływ na skuteczność procesów rekrutacyjnych.

7%

93%

Źródło: Badanie PSZK i SGH.

WYKRES 4. NAJWIĘKSZE PROBLEMY REKRUTACYJNE W PODZIALE FUNKCJONALNYM

 W podziale funkcjonalnym największe problemy z rekrutacją pracowników wystę-
pują, podobnie jak rok temu, w pionie operacyjnym oraz w pionie wsparcia biznesu 
(odpowiednio 58% i 21% wskazań respondentów). 

 Zmniejszyły się natomiast problemy z rekrutacją informatyków (zaliczanych do 
pionu wsparcia biznesu). Na problemy z pozyskaniem pracowników do działów IT 
wskazuje tylko 6% badanych (rok temu ponad 10%).

Pion logistyki

Pion relacji z klientem

Pion wsparcia biznesu

Pion operacyjny

3%

58%

21%

18%
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działania w obszarze rekrutacji z aktywnością w obszarze 

społecznie odpowiedzialnego biznesu. 

Pracodawcy planując procesy zarządzania kapitałem 

ludzkim muszą brać również pod uwagę dynamikę prze-

obrażeń społecznych, które pozostają w ścisłym związku 

ze zmianami postawy wobec pracy. 65% respondentów 

badania uważa, że najlepszą metodą pozyskania i utrzy-

mania specjalistów posiadających strategiczne dla orga-

nizacji kompetencje są indywidualne plany rozwoju ka-

riery i elastyczność w dostosowaniu warunków pracy do 

potrzeb pracownika. 

„Pracownicy, szczególnie ci o wysokich kwalifikacjach, 

coraz rzadziej patrzą na wykonywane przez siebie zada-

nia zawodowe jak na osobną część życia oderwaną od 

reszty. Dlatego nie są skłonni do zawierania kompro-

misów w sferze wartości, wymagają indywidualnego 

podejścia do potrzeb oraz partnerskich relacji. Firmy, 

które chcą przyciągnąć i utrzymać najlepszych specjali-

stów muszą być zatem otwarte i elastyczne. 

Muszą wychować liderów, którzy podołają ogromnemu 

wyzwaniu jakim jest przewodzenie i motywowanie pra-

cowników, którzy chcą w pełni uczestniczyć w kształ-

towaniu firmy”

Halina Frańczak

Pomimo problemów rekrutacyjnych polskich przedsię-

biorstw Polska wciąż jest krajem, który może konkuro-

wać z innymi europejskimi lokalizacjami pod względem 

kosztów pracy i dostępności zasobów pracy. Dane de-

mograficzne przewidują znaczny spadek liczby ludności 

w wieku produkcyjnym i wzrost liczby emerytów.

 

„Atrakcyjność naszej oferty gospodarczej jako kraju nie 

może być w długoterminowej perspektywie oparta o ni-

skie koszty pracy. Wraz z naszym rozwojem gospodar-

czym i społecznym powinniśmy konkurować na arenie 

międzynarodowej przede wszystkim jakością kapitału 

ludzkiego. Jestem głęboko przekonany, że kapitał ludzki 

to nasz najcenniejszy narodowy kapitał, jaki posiadamy, 

jaki możemy rozwijać i w który powinniśmy świadomie 

inwestować.”

Marcin Kasperek

Firmy coraz częściej sięgają do niestandardowych metod 

pozyskiwania pracowników, ciągle jednak najważniejszym 

zadaniem dla menedżerów jest korzystanie z klasycznych 

metod i narzędzi zarządzania personelem. 

„W środowisku menedżerów personalnych takie pojęcia 

jak zarządzanie kompetencjami, talentami w organiza-

cjach, strategie wynagrodzeń oparte o wyniki, elastycz-

ność form pracy to żadna nowość. W PSZK dyskutujemy 

o skuteczności tych metod od samego początku. Orga-

nizacje, które posiadają strategie zarządzania kapitałem 

ludzkim i prowadzą stały monitoring rynku pracy nie są 

zaskoczone obecną sytuacją i wiedzą jak sobie radzić. Nie 

da się zbudować wizerunku dobrego pracodawcy, czy 

naprawić złą politykę w rok. Nawet najładniejsza firmo-

wa strona kariery, czy reklama employer brandingowa 

w telewizji nie zastąpią dobrej i długofalowej polityki za-

rządzania kapitałem ludzkim.”

Robert T. Żelewski

W opinii ekspertów w Polsce mamy do czynienia ze 

strukturalnym charakterem problemów rekrutacyjnych.

„Z pewnością będziemy mieć do czynienia z bardzo moc-

no pogłębiającymi się problemami rekrutacyjnymi w Pol-

sce. W moim przekonaniu doprowadzi to wręcz do upadku 

niektórych przedsięwzięć typu np. centra outsourcingowe, 

które tak licznie powstają w wielu dużych aglomeracjach. 

Już nie tylko w Warszawie słyszy się o tym, że brakuje ludzi 

Źródło: Badanie PSZK i SGH.

WYKRES 6. POSIADANIE STRATEGII ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM

 30% badanych firm nie ma w ogóle strategii zarządzania kapitałem ludzkim.
 41% posiada strategię krótkoterminową, czyli de facto roczny plan działania w tym 

obszarze.
 Tylko 29% respondentów zadeklarowało, że ich firma posiada długoterminową 

strategię zarządzania kapitałem ludzkim.

Brak strategii

Strategia krótkoterminowa

Strategia długoterminowa

29%

41%

30%
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na 40-50% przewidywanych tam stanowiskach. Podobna 

sytuacja ma miejsce w Krakowie, początki problemów po-

jawiają się we Wrocławiu. Z perspektywy polityczno-eko-

nomicznej powinno zależeć nam na przyciąganiu do Polski 

takich inwestycji, dla których kompetencje naszych zaso-

bów ludzkich są najbardziej odpowiednie. Jeśli bowiem 

nie będziemy opierać się na tym założeniu, to ze względu 

na aktualną i przewidywaną presję na podwyższanie wy-

nagrodzeń, strukturę demograficzną i występujące wciąż 

w Polsce niedopasowanie kompetencyjne, za 5 lat może-

my mieć w naszym kraju gigantyczny problem nie tylko 

HR-owy, ale przede wszystkim gospodarczy.”

Piotr Palikowski

„Jako rzecznik mojego regionu (Lubelszczyzna) chcia-

łabym zauważyć, że problemy rekrutacyjne i brak osób 

chętnych do pracy występują nie we wszystkich częściach 

Polski. Należałoby najpierw zrównoważyć skalę problemu 

w całym kraju, a dopiero później sięgać po pracowników 

z zagranicy. Są bowiem rejony w naszym kraju, gdzie 

nie powstają centra outsourcingowe, nie ma inwestycji, 

a głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy jest zła ko-

munikacja czy brak lotniska w okolicy.”

Katarzyna Goławska

„Ogromne znaczenie kwestii zmniejszania różnic rekruta-

cyjnych pomiędzy regionami kraju mają działania władz 

lokalnych. W porównaniu do Wrocławia, który jest mia-

stem bardzo aktywnym, Lublin zrobił bardzo niewiele, aby 

wykorzystać potencjał studiujących tam młodych ludzi 

i przyciągnąć inwestorów. Lokowali więc oni swe centra 

outsourcingowe np. w Krakowie, gdzie teraz borykają się 

z problemami rekrutacyjnymi.”

Dr Tomasz Rostkowski

„W Polsce mamy do czynienia przede wszystkim z proble-

mem strukturalnym, polegający na niedopasowaniu struk-

tury podaży i popytu na rynku rekrutacyjnym. Jest to tak 

naprawdę efektem braku informacji. Brakuje jej zarówno 

nowym inwestorom, którzy przychodząc na polski rynek 

opierają się na opinii 2-3 ekspertów z firmy konsultingo-

wej, którzy najczęściej mówią o braku problemów z wy-

kwalifikowaną kadrą w naszym kraju. Niedobór informacji 

dotyczy również przewidywanej struktury popytu na pracę 

i potrzebne kwalifikacje, które powinny trafiać do instytucji 

edukacyjnych. Brakuje obiektywnych danych, na których 

można byłoby budować politykę kształtowania kompeten-

cji w naszym kraju. Włączenie się w ten proces planowania 

to konkretne zadanie dla naszego Stowarzyszenia.”  

Piotr Palikowski

„Zgadzam się, że zjawiska niedoboru pracowników mają 

charakter strukturalny. Nie obarczałabym jednak odpowie-

dzialnością tylko centralnych decydentów za nieudolne ste-

rowanie rozwojem gospodarczym, gdyż przyczyną jest też 

bardzo niewielka mobilność Polaków wewnątrz kraju.”

Prof. dr hab. Marta Juchnowicz

Częstym zjawiskiem jest testowanie przez pracowników 

swojej rynkowej wartości – czyli sprawdzanie na rynku 

ofert pracy bez wyraźniej chęci zmiany aktualnej pracy. 

Jest to zjawisko, które mocno irytuje rekruterów i wydłuża 

sam proces. Powszechnym zjawiskiem jest także rezygna-

cja kandydatów na ostatnim etapie rekrutacji. Szybkość 

w podejmowaniu decyzji o złożeniu oferty wybranemu 

kandydatowi ma coraz większe znaczenie dla sukcesu pro-

cesu rekrutacyjnego. 

„Odpowiedzią na coraz trudniejszy dla pracodawców rynek 

pracy jest poprawa jakości procesów selekcji kandydatów 

poprzez wykorzystanie w standardowych procedurach 

większej liczby narzędzi selekcyjnych oraz zwrócenie się 

w kierunku lepszych jakościowo metod selekcji, w tym me-

tod, które dotychczas wykorzystywane były niemal wyłącz-

nie wobec wyższych stanowisk w hierarchii organizacji.”

Dr Tomasz Rostkowski

TAK

NIE

Źródło: Badanie PSZK i SGH.

WYKRES 7. WYDŁUŻENIE SIĘ PROCESU REKRUTACYJNEGO NA WSZYSTKIE STANOWISKA.

 52% respondentów badania zauważa znaczące wydłużenie się procesu rekrutacyjne-
go na wszystkie stanowiska.

48%

52%
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W OPINII EKSPERTÓW … 

„Chciałabym poruszyć problem związany z procedurami 

doboru pracowników: zjawisko nierównowagi wpływa na 

jakościowe zmiany w organizacji naszego procesu doboru. 

To wyraźnie zmusza działy HR do przyspieszenia i uprosz-

czenia procedur. Do niedawna rozwijaliśmy i chwaliliśmy 

skuteczność takich procedur jak np. metody Assessment 

Center, czy inne rozbudowane metody oceny. Teraz to po-

dejście zwyczajnie się nie sprawdza. Kiedyś procedura za-

trudnienia wybitnego specjalisty mogła trwać kilka miesię-

cy. Dzisiaj musimy zdecydować się w ciągu kilku godzin, 

bo w przeciwnym wypadku inne przedsiębiorstwo może 

nas wyprzedzić. Wielkim wyzwaniem jest więc uproszcze-

nie, skrócenie, zdynamizowanie, zwiększenie skuteczno-

ści i efektywności procesów selekcji.”

Prof. dr hab. Marta Juchnowicz 

„W procesie rekrutacji niezwykle istotne stały się umiejęt-

ności miękkie naszej kadry menedżerskiej. Na obecnym 

rynku pracy pracownik wybiera firmę z określoną marką 

pracodawcy. Decyduje się on pracować za konkretne wy-

nagrodzenie zasadnicze, które jest niezwykle istotne i nim 

właśnie konkurujemy z innymi firmami. Pracownicy chętnie 

przyjdą do menedżera, w którym widzą  autorytet i od któ-

rego mogą się wiele nauczyć, a nie do menedżera, który 

np. sam stresuje się podczas rozmowy rekrutacyjnej i nie-

poradnie zadaje pytania. Nasza kadra menedżerska często 

ma za słabo rozwinięte kompetencje rekrutacyjne. Do tej 

pory nie były one aż tak istotne. Ważną rola działu HR jest  

przekazanie tej wiedzy naszej kadrze menedżerskiej, by na 

każdym etapie pobytu pracownika w organizacji menedże-

rowie potrafili współdziałać w sprawach personalnych. Tak 

naprawdę to właśnie kierownik jest osobą, która już na eta-

pie rekrutacji jest w stanie podzielić się swoją wizją rozwoju 

danego pracownika w organizacji i namalować piękny obraz 

przyszłości, który zachęci kandydata do podjęcia pracy.” 

Beata Stola

„Odnosząc się do kompetencji menedżerów rekrutujących 

nowych pracowników, zaobserwowałam, że coraz więcej 

kandydatów rezygnuje po miesiącu z pracy ze względu 

na menedżera, który nie był w stanie przedstawić im dłu-

goterminowej wizji istnienia w organizacji. Kandydaci nie 

wyobrażają sobie, aby rekrutował ich ktoś zupełnie inny 

niż osoba, z którą mieliby pracować. Gdy po miesiącu kon-

frontacja ta nie wypada pomyślnie, potrafią podziękować 

za współpracę.”

Joanna Malinowska-Parzydło

„Z rozmów, które ostatnio przeprowadziłam z dyrekto-

rami personalnymi, wynika, że nie można się dziwić, że 

kandydaci nie przychodzą pracować w naszej organizacji. 

Szereg różnych procedur rekrutacyjnych jest często bar-

dzo rozbudowana. Zdarza się, że nawet duże organiza-

cje nie mają żadnych systemów przedstawiania informacji 

zwrotnej kandydatom biorącym udział w procesie rekru-

tacyjnym. Co więcej, działy HR czasami nie wiedzą nawet 

z jaką uczelnią chcieliby podjąć współpracę i z jakich uczel-

ni zatrudniają najwięcej pracowników na konkretnych sta-

nowiskach. Tym samym takie działy HR nie wiedzą, jakie 

mają możliwości w staraniu się o kandydatów.”

Agnieszka Szefler

„Chciałbym podzielić się doświadczeniami z programu, któ-

ry zaczynamy właśnie wdrażać. Wykorzystuje on chęć Pola-

ków do pracy za granicą i możliwości, jakie stwarza koncern 

międzynarodowy. Jest to swoisty kontrakt z pracownikami. 

Jeśli przepracują u nas 3 lata i nabędą pewne kompetencje, 

będą mogli wyjechać za kilka kolejnych lat za granicę oraz 

kontynuować swój rozwój i karierę wnosząc nowa wiedzę 

do naszej firmy po powrocie do kraju. Oczywiście jest to 

czasowe rozwiązanie. Stosując je korzystamy z tego, że na 

W wyniku zmian demografi cznych 
i gospodarczych, coraz więcej przedsiębiorców 
w Polsce ma problemy z rekrutacją pracowników. 
Największe problemy rekrutacyjne związane są 
ze stanowiskami podstawowymi i specjalistyc-
znymi. W podziale funkcjonalnym dotyczą one 
pionu operacyjnego i wsparcia biznesu. Zdecy-
dowana większość menedżerów i dyrektorów per-
sonalnych zauważa wpływ wizerunku fi rmy jako 
dobrego pracodawcy na skuteczność procesów 
rekrutacyjnych. W celu poprawy wizerunku fi rmy 
podejmują aktywność w zakresie employer 
brandingu i CSR. Przedsiębiorstwa działające 
w naszym kraju zaniedbują opracowywanie 
strategii zarządzania kapitałem ludzkim, szczegól-
nie w zakresie długoterminowym. Niezbędna wydaje 
się poprawa jakości procesów rekrutacyjnych. 
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Zachodzie w wielu sektorach i branżach mamy do czynienia 

z jeszcze bardziej poważnymi problemami z kadrą. Dzieje 

się tak przez masowe odejścia emerytalne i brak młodych 

pracowników. Jeśli pojawia się osoba wykształcona i z kom-

petencjami z Polski, jest to bardzo atrakcyjna sytuacja dla 

tamtejszego rynku pracy. Ja natomiast inwestuje w ten spo-

sób 3 lata w ścieżkę kariery takich pracowników, ale dzięki 

temu mogę ich rekrutować.”

Jarosław Michalak

„Często zdarza się, że ludzie chętnie pracują nie dla firmy, 

lecz cenią pracę z wybranymi współpracownikami. Zdarza 

się, że gdy odchodzi szef, razem z nim z pracy rezygnuje 

jeszcze kilka osób. W tym miejscu podam przykład z jakim 

spotkałem się jakiś czas temu. W naszej firmie zatrudnili-

śmy znaną osobę, która sama bardzo dużo znaczy na ryn-

ku. Zamieszczając ogłoszenia pracy i rozmawiając z kan-

dydatami, którzy na nie odpowiadali, często słyszałem, że 

powodem dla którego chcą pracować w naszej firmie jest 

możliwość współpracy z tą właśnie osobą.”

Ryszard Michalczyk

„Chciałbym zwrócić uwagę na ważny kanał rekrutacyjny, 

który obecnie  możemy wykorzystywać. Parę tygodni temu 

skontaktowała się ze mną firma headhunterska z Anglii. 

Okazuje się, że Polacy za granicą zarobili wystarczająco 

dużo pieniędzy, by właśnie przez takie firmy szukać pra-

cy w Polsce. Oczywiście skorzystałem z tej oferty. Obecnie 

czekam na spotkanie z pracownikami, którzy zadeklarowali, 

że chcą wrócić do Polski.”

Andrzej Wypych

„Polacy, którzy wyjechali za granicę, zaczynają wracać, 

gdyż są wypierani przez mających mniejsze wymagania 

płacowe Rumunów czy Bułgarów. Coraz więcej osób chcą-

cych wrócić do Polski w najbliższym czasie, szuka pracy 

przez fora internetowe i serwisy społecznościowe.” 

Ryszard Michalczyk

„Zdumiewa mnie, że od pewnego czasu w Polsce niektóre 

firmy licencyjne zajmujące się rekrutacją to dyletanci i nie-

przygotowane do tego firmy. W tym przypadku, potrzeba 

rynku nie przeradza się w jakość, lecz w ilość.”

Robert T. Żelewski 

BEZROBOCIE W POLSCE

Stopa bezrobocia w Polsce zmalała z 12,3% w czerwcu 

2007 roku do 9,6% w czerwcu 2008 roku3. 

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

Podstawowe kryterium podziału na aktywnych zawo-

dowo (pracujących i bezrobotnych) oraz biernych za-

wodowo stanowi praca, tzn. fakt wykonywania, posia-

dania bądź poszukiwania pracy.

Do pracujących zalicza się osoby, które w badanym ty-

godniu:

 wykonywały, przez co najmniej 1 godzinę, pracę 

przynoszącą zarobek lub dochód albo pomagały 

(bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego 

gospodarstwa w rolnictwie lub rodzinnej działalno-

ści gospodarczej poza rolnictwem,

 formalnie miały pracę, ale jej nie wykonywały (np. 

z powodu choroby, urlopu, przerwy w działalności 

zakładu, trudnych warunków atmosferycznych); je-

żeli przerwa w pracy wynosiła ponad 3 miesiące, 

3 Dane GUS, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_bezrobotni_stopa_wg_
powiatow_06_2008.xls                           (30 czerwca 2008).

TABELA 1. STOPA BEZROBOCIA WG WOJEWÓDZTW NA KONIEC CZERWCA 2008.

Województwo Stopa bezrobocia (%)*

Dolnośląskie 10,1

Kujawsko-pomorskie 13,3

Lubelskie 11,9

Lubuskie 11,7

Łódzkie 9,8

Małopolskie 7,4

Mazowieckie 7,8

Opolskie 9,6

Podkarpackie 12,8

Podlaskie 9,3

Pomorskie 8,9

Śląskie 7,4

Świętokrzyskie 13,5

Warmińsko-mazurskie 15,9

Wielkopolskie 6,3

Zachodniopomorskie 13,4

Skala problemu bezrobocia jest różna w poszczególnych regionach kraju (tabela 1).
  Najwyższa stopa bezrobocia występuje w województwie warmińsko-mazurskim 

(15,9%), świętokrzyskim (13,5%) i zachodniopomorskim(13,4%).
  Najniższa wartość stopy bezrobocia charakteryzuje województwo wielkopolskie 

(6,3%), małopolskie (7,4%), śląskie (7,4%) oraz mazowieckie (7,8%).
  W % ogółu ludności aktywnej zawodowo

Źródło: Dane GUS, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_bezrobotni_stopa_wg_powiatow_06_2008.xls                     
(30 czerwca 2008).
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dodatkowym kryterium od 2006 r. w przypadku 

pracowników najemnych (zatrudnieni na podsta-

wie stosunku pracy oraz osoby wykonujące pracę 

nakładczą) był fakt otrzymywania co najmniej 50% 

dotychczasowego wynagrodzenia.

Za bezrobotne uznaje się osoby w wieku 15—74 lata, 

które spełniały jednocześnie trzy warunki:

 w okresie badanego tygodnia nie były osobami pra-

cującymi,

 aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne 

działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni ty-

dzień badany), aby znaleźć pracę,

 były gotowe podjąć pracę w ciągu 2 tygodni nastę-

pujących po tygodniu badanym.

Za bierne zawodowo uznaje się osoby, które nie zosta-

ły zakwalifikowane jako pracujące lub bezrobotne4.

Negatywną tendencją, którą można zauważyć na prze-

strzeni lat 2000-2007 jest malejący współczynnik ak-

tywności zawodowej (wykres 8). W 2007 roku wyniósł 

on 53,7%.

WIEKOWA STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Jak wskazuje tabela 2 procenty zatrudnionych w poszcze-

gólnych grupach wiekowych dla Polski są niższe niż śred-

nia UE. Największe różnice występują w grupach 15-19 

lat, 20-24 lat 50-64 lat oraz 65 i więcej lat. 

4  Mały rocznik statystyczny 2007, GUS, s. 135.

W OPINII EKSPERTÓW …

„Warto zwrócić uwagę na fakt, że w Polsce mniej niż 50% 

osób w wieku 50-64 lat jest zatrudniona. Jest to więc ol-

brzymi potencjał. Wysuwam hipotezę, że w naszym kraju 

nie brakuje pracowników, lecz nie potrafimy zachęcić lu-

dzi, aby pracowali. W tej chwili trwają debaty na temat 

emerytur pomostowych. Myślę, że jest to kwestia, która 

byłaby w stanie rozwiązać problem głównie w zasobach 

mniej wykwalifikowanych pracowników.”

Andrzej Wypych

„Powinniśmy przestać oczekiwać, że Państwo przyczyni 

się do zmniejszenia problemów rekrutacyjnych. Myślę, że 

warto przeanalizować, dlaczego bezrobotni w naszym kra-

ju nie podejmują pracy. Uważam, że są oni niejako zmo-

tywowani do tego.”

Dr Tomasz Rostkowski

TABELA 2. PROCENT ZATRUDNIONYCH W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH (2007 R.).

 Unia Europejska Polska

15-19 lat 19,10 6,20

20-24 lat 54,80 43,40

25-29 lat 75,40 73,70

30-34 lat 80,00 79,40

35-39 lat 81,50

40-44 lat 82,00 80,00

45-49 lat 80,40 74,30

50-64 lat 55,60 43,40

65 i więcej lat 4,60 4,80

Źródło: Eurostat (Labour productivity per person employed).

Źródło: Mały rocznik statystyczny z lat 2000-2007, GUS.

WYKRES 8. WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W POLSCE*

52%

53%

56%

57%

55%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

  Współczynnik aktywności zawodowej obliczono jako udział aktywnych zawodowo 
(ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej (ogółem lub 
danej grupy).

Stypendia dla bezrobotnych w okresie:

Obowi¹zuj¹:

odbywania 
szkolenia *

odbywania sta¿u 
lub przygotowania 

zawodowego w 
miejscu pracy

kontynuowania 
nauki**

(40% kwoty zasiłku 
dla bezrobotnych)

(140% kwoty 
zasiłku dla 

bezrobotnych)

(50% kwoty zasiłku 
dla bezrobotnych)

Od 01.06.2008 220,70 zł 772,50 zł 275,90 zł

STYPENDIA DLA BEZROBOTNYCH

Źródło: materiały udostępnione na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  www.mpips.gov.pl.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.); M.P. z 2008 
r. Nr 33, poz. 297.

Od wypłaconych stypendiów starosta opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne, 
rentowe i wypadkowe.
* Stypendium w tej wysokości otrzymuje bezrobotny do 25 roku życia, skierowany 

przez starostę na szkolenie.
** Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na 

osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
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„Istotnym zadaniem jest wykorzystanie grupy osób nieak-

tywnych zawodowo lub z powodu bezrobocia struktural-

nego pozostających bez pracy. Można przyciągać te grupy 

do firmy oferując nabycie określonych kompetencji, które 

mogłyby być później wykorzystywane w dalszej drodze 

zawodowej tych osób. Mam tu na myśli tworzenie wszel-

kiego rodzaju wewnętrznych centrów szkoleniowych 

w firmie, które pozwolą osobom mającym małe szanse 

na rynku pracy uzyskać takie kompetencje, które my bę-

dziemy mogli wykorzystać. Drugą sugestią jest wyjście 

organizacji w stronę edukacji.  Myśląc odpowiedzialnie 

i perspektywicznie o potrzebach rekrutacyjnych firmy trze-

ba przyszłych pracowników poszukiwać dużo wcześniej 

– już na poziomie szkół średnich czy szkół wyższych. Da-

jąc pewne kompetencje i wiążąc uczniów, czy studentów 

z naszą firmą, mamy dużo większe szanse na pozyskanie 

pracowników bardzo dobrze przygotowanych, niż kon-

kurencja. Dzięki zaangażowaniu w edukację pomagamy 

również młodym ludziom dokonywać świadomych wybo-

rów w obszarze planowania rozwoju i kariery.”

Jarosław Michalak

W OPINII EKSPERTÓW … 

„Istotną kwestą jest produktywność polskich pracowni-

ków. Uważam, że problemy gospodarcze naszego kraju 

mogą być rozwiązane nawet z tymi zasobami ludzkimi, 

które posiadamy. Musimy jednak nauczyć się je znacznie  

lepiej wykorzystywać.”

Andrzej Wypych

„Istnieje duża różnica w produktywności między polski-

mi a niemieckimi, czy hiszpańskimi przedsiębiorstwami. 

Należy pamiętać, że jako jeden z krajów byłego bloku 

wschodniego mamy wiele zaszłości. Poprawa produktyw-

ności pracy to jedno z głównych zadań dla działów perso-

nalnych w wielu branżach.”

Jarosław Michalak

MOBILNOŚĆ POLAKÓW

Polsce pracownicy stają się coraz bardziej mobilni. Po-

twierdzają to wyniki badania „Pracownicy bez granic”, 

które zostało przeprowadzone w 27 krajach. Polacy stali 

się częścią globalnego rynku pracy. Coraz liczniejsza grupa 

polskich pracowników ma doświadczenie zmiany miejsca 

zamieszkania w związku z poszukiwaniem pracy. 

Preferowane kraje, do których skłonni byliby przeprowa-

dzić się Polacy rozważając przeprowadzkę za pracą, podaje 

tabela 4. Najczęściej wskazywanym przez respondentów 

państwem była Wielka Brytania. Należy zwrócić uwagę, 

że drugie miejsce pod względem atrakcyjności miejsca do 

pracy zajmuje Polska. 

Najczęściej motywacją do zmiany miejsca zamieszkania 

z powodów zawodowych są względy finansowe. Aż 

93,8% Polaków biorących udział w badaniu zadeklarowa-

ło, że gotowa byłaby przemieścić się, by zapewnić sobie 

PRODUKTYWNOŚĆ

Produktywność pracy liczona jest jako stosunek PKB (liczonego z uwzględnieniem 
parytetu siły nabywczej) do liczby osób zatrudnionych w danym kraju.

Dane wyrażone są w relacji do średniej dla 27 krajów UE (27 krajów UE – wskaźnik 100).
  14 krajów „starej Unii” (bez Portugalii) charakteryzuje się produktywnością pracy 

wyższą od średniej dla 27 członków Unii Europejskiej.
  Polska zajmuje dopiero 23 miejsce na liście krajów UE pod względem produktywno-
ści. Nasz kraj wyprzedza tylko Litwę, Łotwę, Rumunię i Bułgarię.

(p) – prognozowane

Tabela 3. Produktywnoœæ pracy na zatrudnionego w krajach UE w 2007r.

Luksemburg 180,3

Irlandia 135,6 (p) 

Belgia 130,2

Francja 124,3

Austria 119,9

Szwecja 115,3

Holandia 112,7 (p) 

Finlandia 111,9

Wielka Brytania 108,8

Włochy 107,9

Dania 106,0

Niemcy 105,8

Hiszpania 105,0

Grecja 104,9

Malta 89,9

Cypr 85,7

Słowenia 84,3

 Słowacja 76,8

Węgry 73,9

Czechy 73,6 (p) 

Portugalia 69,9

Estonia 68,1

Polska 65,7 (p) 

Litwa 60,7

Łotwa 53,6

Rumunia 41,0 (p) 

Bułgaria 35,7

Źródło: Eurostat (Labour productivity per person employed)
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lepsze warunki finansowe. Drugim czynnikiem jest moż-

liwość rozwoju zawodowego. Kolejne miejsca zajmują 

możliwość nauki języka obcego oraz lepsze perspektywy 

zatrudnienia.

MOBILNOŚĆ WEWNĘTRZNA

Z danych o migracjach wewnętrznych Polaków w la-

tach 2000-2007 (wykres 9) wyraźnie widać rosnącą 

tendencję w odpływie ludności z miast oraz napływie 

ludności na wsi. Trend ten jest najprawdopodobniej 

związany ze zmianą modelu życia i przenoszeniem się 

osób pracujących w miastach poza granice metropo-

lii. Nie jest to najczęściej związane ze zmianą miejsca 

pracy. 

Pozytywną tendencję widać po zsumowaniu wewnętrz-

nych ruchów ludności w Polsce. Można wysunąć wniosek 

o wzrastającej mobilności wewnętrznej.

W OPINII EKSPERTÓW …

„Negatywnym przykładem w kontekście mobilności we-

wnętrznej jest Hiszpania. Mimo teoretycznie występują-

cego wysokiego bezrobocia, w tym kraju bardzo ciężko 

znaleźć ludzi do pracy. Pracodawcy, by zachęcić potencjal-

nych pracowników, muszą zadbać o to, by miejsce pracy 

nie było oddalone więcej niż 10 minut od domu pracow-

nika. Przedsiębiorstwa wspierają się firmami doradztwa 

personalnego, a państwo zwraca wydatki, jakie ponoszą 

za usługi headhunter’ów.”

Katarzyna Goławska

„Okazuje się, że Polacy chętniej wyjeżdżają w poszukiwa-

niu pracy za granicę, niż zmieniają miejsce zamieszkania 

i poszukują pracy w innych regionach kraju. Tę mobilność 

wewnątrz kraju na pewno należy zwiększyć.”

Prof. dr hab. Marta Juchnowicz

„Przy zatrudnianiu nowych pracowników często pojawia 

się problem mobilności Polaków. Zdaję sobie sprawę, że 

chcąc zatrudnić ludzi np. z Gdańska i proponując im wy-

nagrodzenie równe płacy w mojej branży, nie znajdę wielu 

chętnych. Wiem, że dla nich jest to za niska kwota, gdyż 

musieliby zmienić swoje miejsce zamieszkania. Potrzebna 

TABELA 4. NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNE KRAJE DLA POLAKÓW ROZWAŻAJĄCYCH PRZEPROWADZKĘ 
W ZAIĄZKI ZE ZMIANĄ PRACY

Źródło: Polscy pracownicy coraz bardziej mobilni, www.money.pl (27 czerwca 2008)

Jeśli rozważasz przeprowadzkę w związku ze zmianą pracy, 
jaki kraj interesuje Cię najbardziej?

1. Wielka Brytania 

2. Polska 

3. Niemcy

4. Francja 

5. Irlandia 

6. Australia 

7. Stany Zjednoczone 

8. Hiszpania 

9. Norwegia

10. Włochy

odpływnapływ

 Źródło: Mały rocznik statystyczny z lat 2000-2007, GUS.
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jest więc dodatkowa zachęta, np. w postaci obniżenia po-

datków. Znam osobę, która wyjeżdżając do Niemiec jako 

pielęgniarka miała zapewnione mieszkanie, koszty pokry-

cia nauki i inne wydatki. W Polsce zaś przy 300-400 km 

przesiedlenia nie mamy do zaoferowania praktycznie nic 

ludziom zmieniającym pracę.”

Andrzej Wypych

ZATRUDNIENIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE

W reakcji na dochodzące z rynku sygnały o zapotrzebo-

waniu na pracowników z zagranicy wzrasta liczba wyda-

nych przez wojewodów pozwoleń na pracę (wykres 10). 

W pierwszej połowie 2007 roku wydano prawie 8 tysię-

cy zezwoleń na pracę, a w całym roku 2006 około 10,8 

tys. Należy pamiętać, że ze względu na zniesienie od 17 

stycznia 2007 r. wymogu uzyskania zezwoleń na pracę dla 

obywateli wszystkich państw Europejskiego Obszaru Go-

spodarczego oraz Szwajcarii całościowe dane za rok 2006 

i 2007 nie mogą być w pełni porównywalne.

Jak pokazuje wykres 11, wśród cudzoziemców, którym 

w I połowie 2007 roku wydano pozwolenie na pracę 

w Polsce, przeważają obywatele Ukrainy (28%). Dużą gru-

pę stanowią także emigranci z Wietnamu (11%), Mołdawii 

(6%), Białorusi (6%) oraz Chin (6%).

Wykres 12 przedstawia podział obcokrajowców według 

zawodu. Wśród cudzoziemców, którym udzielono zezwo-

lenia na pracę najbardziej znaczącą grupę stanowi per-

sonel kierowniczy i zarządzający przedsiębiorstw (41%). 

Znaczący jest też udział robotników wykwalifikowanych 

(29%). Dużo mniejszą grupę stanowią robotnicy przy pra-

cach prostych (6,7%).

Najwięcej zezwoleń na pracę cudzoziemców wydano 

tradycyjnie w województwie mazowieckim. Wydano 

tam aż 48% wszystkich pozwoleń w I połowie 2007 

roku. W dalszej kolejności, liczba zezwoleń była wysoka 

Źródło: dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mps.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=856 (5 sierpnia 2008r.).

2004

2 000

4 000

8 000

10 000

12 000

14 000

6 000

2005 2006 I poł. 2007

WYKRES 10. LICZBA WYDANYCH POZWOLEŃ NA PRACE W LATACH 2004-2007 (I POŁ.)

Źródło: dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mps.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=856 (5 sierpnia 2008r.).

WYKRES 11. KRAJ POCHODZENIA OBCOKRAJOWCÓW, 
KTÓRZY W I PÓŁROCZU 2007 R. OTRZYMALI ZEZWOLENIE NA PRACĘ  
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Chiny

20%

Turcja

Korea Pd.

Japonia
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Indie

Armenia

USA

Inne

28%

11%

6%
6%6%
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3%
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2%

Źródło: dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mps.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=856 (5 sierpnia 2008r.).

WYKRES 12. OBCOKRAJOWCY, KTÓRZY W I PÓŁROCZU 2007 R. 
OTRZYMALI ZEZWOLENIE NA PRACĘ, W PODZIALE WG ZAWODU
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w województwie dolnośląskim (6,5%), śląskim (5,9%) 

oraz małopolskim (5,7%).

Zezwolenia na pracę wydawane są przez wojewo-

dów (w woj. mazowieckim - przez Wojewódzki Urząd 

Pracy). Szczegółowe informacje na temat procedury 

wnioskowania o zezwolenie można znaleźć na stro-

nach internetowych urzędów wojewódzkich i WUP w 

Warszawie.

W OPINII EKSPERTÓW … 

„Szansą na znalezienie pracowników jest Daleki Wschód. 

Z przyjemnością patrzyłam, jak rozwija się Łódź dzięki 

rekonstrukcjom i budowom, na których pracują Hindu-

si w tradycyjnych turbanach. Szansą dla nas mogą być 

Koreańczycy, Chińczycy i Hindusi. Na pewno nie liczyła-

bym na dopływ siły roboczej z Białorusi i Ukrainy, gdyż 

dla mieszkańców tych krajów praca u nas stanowić bę-

dzie pewien etap, po którym będą oni wyjeżdżać do 

Europy Zachodniej.”

Prof. dr hab. Marta Juchnowicz

„Nie mamy właściwie innego wyjścia, jak tylko postulo-

wać rządowi, aby wprowadzał jak największe ułatwienia w 

otwieraniu granic i znoszeniu barier przy zatrudnieniu ob-

cokrajowców.”

Piotr Palikowski

„W najbliższym czasie możemy spodziewać się napływu 

pracowników z zagranicy. Będą oni przyjeżdżać do Pol-

ski głównie na prace projektowe związane np. z budową 

dróg. Myślę, że nie grozi nam jednak zalew pracowni-

ków przyjeżdżających do pracy na stałe. Oczywiście bę-

dzie zwiększać się liczba specjalistów z Zachodu, gdyż 

brakuje nam ludzi ze znajomością np. języków obcych 

czy standardów pracy w Europie Zachodniej. W związ-

ku z tym uważam, że wjazdy Polaków za granicę będą 

w przyszłości procentować tym, że po powrocie pracując 

w Polsce będą tak samo zdyscyplinowani jak w pracy za 

granicą.”

Andrzej Wypych

„Nie jest żadną tajemnicą, że Polska nie jest i jeszcze 

przez długi czas nie będzie krajem zarobkowo-emigra-

cyjnym, pomijając pracowników szczebla podstawowe-

go, którzy przyjeżdżają na kontrakty dotyczące konkret-

nych projektów jak jest np. w przypadku pracujących 

w Polsce Hindusów. Uważam, że jeżdżąc po innych 

krajach europejskich i obserwując, jak tam wygląda 

struktura zatrudnienia na podstawowych stanowiskach, 

bo głównie tych stanowisk dotyczy problem, warto 

przyjrzeć się np. sklepom wielkopowierzchniowym 

w dużych miastach. Pracuje tam wiele osób pochodze-

nia afrykańskiego. Zastanawiam się, czy Polska również 

może skorzystać z pracowników z tego kontynentu. 

Niewątpliwie problemem jest sytuacja, kiedy obcokra-

jowcy pracują tylko przez krótki czas w Polsce, by wy-

jechać później np. do Niemiec.”

Marcin Kasperek

1.3. Zarządzanie talentami

Rosnąca walka o talenty na polskim rynku pracy spra-

wia, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się 

programy rozwoju talentów oraz indywidualne plano-

wanie ścieżek kariery. Zrealizowane przez Polskie Sto-

warzyszenie Zarządzania Kadrami i Katedrę Rozwoju 

Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

badanie „Zarządzanie talentami w Polsce 2008” pre-

zentuje obecną sytuację w wykorzystaniu programów 

zarządzania talentami przez organizacje działające 

w Polsce.

Źródło: dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mps.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=856 (5 sierpnia 2008r.).

WYKRES 13. OBCOKRAJOWCY, KTÓRZY W I PÓŁROCZU 2007 R. 
OTRZYMALI ZEZWOLENIE NA PRACĘ, W PODZIALE WG ZAWODU

Mazowieckie

Dolnośląskie

Śląskie

Małopolskie

Inne

48,2%

6,5%
5,9%

5,7%

33,7%
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 35% respondentów zadeklarowało wykorzystanie kon-

cepcji zarządzania talentami w organizacjach, w któ-

rych pracują.

 Zamiar wprowadzenia takiej koncepcji w 2009 roku 

deklaruje 55% uczestników badania.

 Wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące projekty za-

rządzania talentami w 2008 roku zamierzają prowadzić 

je również w kolejnym roku. Można na tej podstawie 

stwierdzić, że tego rodzaju projekty oceniane są wyso-

ko i realizują postawione przed nimi cele. 

Najczęściej wśród celów projektów zarządzania talentami5 

wymieniane są:

 szybki rozwój kompetencji pracowników (szybkie do-

pasowanie do potrzeb obecnie zajmowanych stano-

wisk) – odpowiedź wskazało 62% respondentów

5 Do odpowiedzi respondenci otrzymali następującą listę celów projektów zarzą-
dzania talentami: 
− Szybki rozwój kompetencji pracownika
− Awansowanie wybranych pracowników
− Budowa menedżerskiej kadry rezerwowej
− Budowa eksperckiej/specjalistycznej kadry rezerwowej
− Budowa kadry sukcesorów
− Inne.

 budowa rezerwy kadry menedżerskiej – 58% respon-

dentów. 

Najrzadziej projekty tego typu prowadzone są w celu bu-

dowy rezerwy kadry eksperckiej.

Jako dodatkowe cele prowadzenia projektów zarządzania 

talentami wymieniane są często:

 chęć utrzymania kadry w organizacji

 poprawa motywacji i zaangażowania pracowników.

Znacząca większość organizacji (ponad 60%) wykorzystu-

je programy zarządzania talentami do realizacji więcej niż 

dwóch celów. Prawie 45% respondentów deklaruje wyko-

rzystanie tego typu programów do osiągania czterech lub 

więcej celów.

 29% respondentów deklarowało, że w 2008 roku w ich 

organizacji program rozwoju talentów obejmuje mniej 

niż 10% pracowników organizacji. W 35% przedsię-

biorstw odsetek ten mieści się w granicach 10-19%, 

a tylko 37% badanych organizacji wskazało, że na  

NIE

TAK

Źródło: Badanie PSZK i SGH „Zarządzanie talentami w Polsce 2008”.

65%

35%

WYKRES 14. WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA TALENTAMI
2008

NIE

TAK

Źródło: Badanie PSZK i SGH „Zarządzanie talentami w Polsce 2008”.

45%

55%

WYKRES 15. WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA TALENTAMI
PLANY NA 2009

10 - 19%

<10%

Źródło: Badanie PSZK i SGH

35%

29%

>20%

WYKRES 16. UDZIAŁ PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH PROGRAMAMI ZARZĄDZANIA TALENTAMI
2008

37%

10 - 19%

<10%

Źródło: Badanie PSZK i SGH

37%

17%

>20%

WYKRES 17. UDZIAŁ PRACOWNIKÓW OBJĘTYCH PROGRAMAMI ZARZĄDZANIA TALENTAMI
 PLANY NA 2009

46%
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udział w programie może liczyć więcej niż 20% ogółu 

pracowników.

 Znacznie bardziej pozytywny obraz przedstawia się 

z planów badanych organizacji na rok 2009. Znacznie 

wzrośnie liczba firm obejmujących programami roz-

woju talentów więcej niż 20% swoich pracowników. 

Zmniejszy się również wyraźnie odsetek przedsię-

biorstw, które proponują tego rodzaju programy mniej 

niż 10% zatrudnionych.

 Plany respondentów zdają się potwierdzać skutecz-

ność koncepcji zarządzania talentami oraz rozszerzanie 

definicji „talentu” w organizacjach.

Najbardziej popularnymi metodami rozwoju kompetencji 

wykorzystywanymi w ramach programów zarządzania ta-

lentami6 są:

 szkolenia / warsztaty / treningi

 udział w projektach (zespołach projektowych)

 coaching / mentoring

 studia podyplomowe / MBA.

Najczęściej wykorzystywano kombinację wszystkich 

powyższych czterech metod rozwojowych. Pomiar 

efektywności programów zarządzania kompetencjami 

jest stosowany tylko w mniej niż połowie organizacji 

biorących udział w badaniach. Biorąc pod uwagę wy-

soki koszt wprowadzania tego typu projektów, wynik 

ten należy uznać za mało satysfakcjonujący.

Wyniki analogicznego badania przeprowadzonego 

przez PSZK i SGH w roku 2007 są praktycznie iden-

tyczne z badaniem przeprowadzonym w 2008 roku. 

Wyraźne różnice widać w powszechności wykorzysta-

nia programów zarządzania talentami – w stosunku do 

2007r. wskaźnik ten wzrósł o 10%, chociaż prognozy 

zapowiadały wzrost o 20%. Respondenci patrzą na ko-

lejny rok bardziej optymistycznie, niż w poprzednim 

badaniu. 

6 Do odpowiedzi respondenci otrzymali następującą listę metod rozwoju kompe-
tencji wykorzystywanych w ramach programów zarządzania talentami: 
− Szkolenia /warsztaty / treningi
− Coaching / mentoring
− E-learning
− Udział w projektach
− Studia podyplomowe / MBA
− Wyjazdy studialne – staże np. w oddziałach zagranicznych / centrali firmy
− Inne.

W OPINII EKSPERTÓW …

„Głównym wyzwaniem dla menedżerów jest tworzenie 

systemów zarządzania talentami, a co za tym idzie budo-

wanie unikalnych kompetencji – bez nich trudno sobie wy-

obrazić skuteczną konkurencję na globalnym rynku.”

Halina Frańczak

„Myślę, że projekty zarządzania talentami nie powinny 

mieć formy elitarnych programów skierowanych do 20-30 

wyselekcjonowanych osób. Według mnie, wszyscy mają 

potrzebę mierzenia się z nowymi wyzwaniami, posiadają 

potencjał rozwojowy. Powinny być to raczej szerokie pro-

gramy rozwoju zawodowego pracowników.”

Prof. dr hab. Marta Juchnowicz

„Organizacje w Polsce stoją w obliczu rosnącego wyzwa-

nia, jakim jest pozyskanie i utrzymanie pracowników, nie 

tylko tych najlepszych, ale wszystkich o kluczowych dla 

przedsiębiorstwa kompetencjach. 

Następujące na polskim rynku pracy zmiany demograficz-

ne, spowodowane starzeniem się społeczeństwa, zmia-

ną stylu życia rodzin oraz masową emigracją zarobkową 

stawiają pod znakiem zapytania dotychczasowe techniki 

rekrutacji i rozwoju pracowników. Ponadto tradycyjne 

podejście do budowania planów sukcesji oparte na hie-

rarchicznych ścieżkach kariery nie koniecznie odpowiada 

wchodzącemu właśnie na rynek pracy pokoleniu Y. 

Odpowiedzią wiodących organizacji na te trendy są pro-

Programy zarządzania talentami cieszą się 
coraz większą popularnością i wykorzystywane 
są zazwyczaj do realizacji więcej niż jednego 
celu organizacji. Wyraźnie rośnie odsetek 
pracowników, którzy mają możliwość 
skorzystania z tego rodzaju programów. Jest to 
spowodowane rozszerzaniem defi nicji „talentu” 
oraz zastępowaniem tradycyjnego podejścia 
do rozwoju kompetencji pracowników przez 
koncepcję zarządzania talentami. Organizacje 
wykorzystują najczęściej wiele uzupełniających 
się metod rozwoju kompetencji w ramach 
zarządzania talentami. Pomiar efektywności 
takich programów jest stosowany stosunkowo 
rzadko.
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gramy zarządzania talentami, które zwiększają retencję 

pracowników, podnoszą ich motywację a przede wszyst-

kim wspierają budowę przyszłej kadry sukcesorów. Naj-

większą aktywność w tym zakresie wykazują w szcze-

gólności podmioty w sektorze bankowym oraz FMCG. 

Z badań wynika również, iż dzięki powyższym korzyściom 

przedsiębiorstwa wdrażające strategie zarządzania talen-

tami osiągają lepsze wyniki finansowe. 

Tak więc, podsumowując, programy zarządzania talentami 

mają fundamentalne znaczenie dla zapewnienia firmom w 

przyszłości strategicznego dla nich zasobu – kompetencji 

– w ilości i jakości niezbędnej dla realizacji celów bizneso-

wych. Również praktyka wykazuje, że firmy, które są wio-

dące w obszarze zarządzania talentami przynoszą większy 

zwrot dla akcjonariuszy niż benchmarki.”

Artur Kaźmierczak

„Programy zarządzania talentami nabierają kluczowego 

znaczenia jako istotny strategiczne obszar zarządzania  ka-

pitałem ludzkim, szczególnie w kontekście mocno ograni-

czonego rynku pracy. Dobrze i kreatywnie przygotowane 

programy zarządzania talentami zapobiegają utracie naj-

lepszych pracowników, pozwalają na zbudowanie nowej 

kadry zarządzającej poprzez skoncentrowanie działań 

szkoleniowych i rozwojowych na najlepszych pracowni-

kach.”

Joanna Długokęcka 

1.4  Employer branding

Działania w obszarze budowania wizerunku dobrego pra-

codawcy stają się powoli codziennością w pracy działów 

HR w Polsce. Jeszcze klika lat temu organizacje, które po-

siadały i realizowały plan budowania marki pracodawcy, 

należały do zdecydowanej mniejszości. Były to zazwyczaj 

dokładnie te same organizacje, które poważnie traktu-

ją dziedzinę zarządzania kapitałem ludzkim – employer 

branding jest dla nich po prostu częścią strategii doboru. 

Dzisiaj nie mają problemów z pozyskiwaniem najzdolniej-

szych absolwentów, a chętnych do pracy w tych organi-

zacjach nie brakuje, pomimo trudnego rynku. To najlepszy 

dowód na to, że tworzenie brandu pracodawcy rządzi się 

takimi samymi prawami, jak zarządzanie i budowanie in-

nych marek, np. konsumenckich. Klientów nie da się przy-

wiązać do brandu jedną, nawet najlepszą kampania tele-

wizyjną. Potrzeba czasu i przemyślanych, długofalowych 

działań oraz budżetu. 

Doświadczenie pojawiających się powszechnie proble-

mów rekrutacyjnych sprawia, że firmy coraz poważniej 

myślą o konieczności opracowania i wdrożenia strategii w 

zakresie budowy wizerunku pracodawcy. 

„Strategia budowania wizerunku dobrego pracodawcy 

może być skuteczna po pierwsze, gdy jest długofalowa. 

To bardzo istotne zobowiązanie firmy i oznacza podjęcie 

decyzji strategicznej o alokowaniu środków i zasobów 

przez wiele lat. Nawet najlepsze kampanie bez kontynu-

acji są mało skuteczne w budowaniu wizerunku dobrego 

pracodawcy. Decyzje o konieczności takich długofalowych 

działań muszą być podjęte na poziomie zarządu i wprzęg-

nięte w strategię firmy. 

Drugim niezwykle ważnym elementem niezbędnym przy 

strategii budowania wizerunku dobrego pracodawcy jest 

spójność działań. Wizerunku pracodawcy nie buduje się 

wyłącznie akcjami w mediach, czy działaniami w szkołach. 

Jest to strategia działań zarówno na zewnątrz jak i we-

wnątrz firm. Akcje promocyjne i komunikacja zewnętrzna, 

to jedynie element takich działań. Kluczową częścią stra-

tegii budowania pożądanego wizerunku pracodawcy jest 

spójna z założeniami tego wizerunku polityka firmy wobec 

pracowników, działania nastawione na ich rozwój, całe 

podejście do problemu zarządzania i rozwoju zasobów 

ludzkich. Pracownicy są jednym z głównych nośników 

TAK

NIE

Źródło: Badanie PSZK i SGH.

76%

24%

WYKRES 18. ZAMIAR OPRACOWANIA LUB ZREWIDOWANIA STRATEGII EMPLOYER BRANDINGU.

 76 % badanych firm planuje w najbliższym roku opracować lub zrewidować 
 strategie employer brandingu.
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informacji o firmie, jako pracodawcy. Są wiarygodnym 

i ważnym źródłem informacji dla otoczenia firmy. Sprzecz-

ny ze stanem faktycznym przekaz w kampaniach informa-

cyjnych, sprawia, że nie tylko nie budują one wizerunku, 

ale wręcz podważają wiarygodność firm.”

Halina Frańczak

Empoyer branding, czyli budowanie marki pracodawcy, 

w dużej mierze opiera się na metodach budowania marek 

produktowych. Traktowanie obecnych i przyszłych pra-

cowników podobnie jak klientów firmy nie jest już tylko 

poprawnym politycznie podejściem teoretycznym. Coraz 

więcej organizacji stara się zdefiniować wartości unikalne 

dla organizacji i wyróżniające na rynku (EVP). 

Obserwacje i badania rynkowe wskazują, że ciągle głów-

nym problemem w obszarze realizacji strategii employer 

brandingu jest niska świadomość zarządów. Co prawda 

wymieniają oni problemy rekrutacyjne jako jedne z naj-

większych barier rozwojowych dla biznesu, ale na razie 

nie są skłonni wesprzeć obszar EB konkretnym budżetem. 

Wyodrębnione budżety EB, które są osobno rozliczane 

i mierzone, to ciągle rzeczywistość awangardy dojrzałych 

HRowo organizacji. Patrząc na wyniki badania dotyczące 

powszechności posiadania przez organizacje działające 

w Polsce strategii HR (posiada je tylko 29%!), problem jest 

dużo bardziej fundamentalny. W tym kontekście wynik 

Polski w zestawieniach produktywności pracy nie powi-

nien nikogo dziwić. 

„Strategia budowania wizerunku powinna być adekwatna 

do potrzeb i grup docelowych firmy. Oznacza to, że nie 

wszystkie sukcesy można powtórzyć i nie każde narzędzie 

jest dobra dla każdej firmy. W zależności od stanu rozwo-

ju, planów, potrzeb i otoczenia rynkowego firmy, należy 

dobierać strategię budowania wizerunku pracodawcy i bu-

dować ją indywidualnie. Niezwykle cenna jest tu ciągłość 

odpowiedzialności za całą sferę związaną z wizerunkiem 

pracodawcy. Każda z firm uczy się zarządzania swoim wi-

zerunkiem. Ciągłość wiedzy na temat tego co się już wy-

darzyło jest bardzo ważna.”

Halina Frańczak

W OPINII EKSPERTÓW …

„Jeśli chodzi o rekrutację, myślę, że nic nie zastąpi em-

ployer-branding’u i marketingu szeptanego. Dzięki tym 

metodom firma może zbudować swoją dobrą opinię i re-

putację na rynku pracy.” 

Ryszard Michalczyk

„Aby uzyskać spójny komunikat, organizacja musi wie-

dzieć, co może zaoferować kandydatom do pracy. Prze-

glądając ogłoszenia o pracę można odnieść wrażenie, że 

każde z nich jest takie samo – firmy oferują pracę w mło-

dym zespole, możliwość rozwoju zawodowego, atrak-

cyjne zarobki. Dobrze byłoby wiedzieć, jacy my jesteśmy 

i czym nasza organizacja wyróżnia się spośród innych.”

Dr Tomasz Rostkowski

„Działania w zakresie budowania wizerunku powinny 

być konsekwentne. Jest to element niezwykle istotny, 

gdyż skuteczne budowanie wizerunku jest możliwe tyl-

ko z założeniem, że opiera się na kształtowaniu świado-

mości w grupie docelowej oraz relacji zarówno w grupie 

docelowej jak i w grupach wspierających. Brak konse-

kwencji w działaniach powoduje ich rozproszenie i krót-

kotrwałość. W takiej sytuacji efekt szybko umyka. Ważna 

TAK
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Źródło: Badanie PSZK i SGH.

93%

7%

WYKRES 19. WPŁYW WIZERUNKU FIRMY JAKO DOBREGO PRACODAWCY 
NA SKUTECZNOŚĆ PROCESÓW REKRUTACYJNYCH.

 Według 93% respondentów wizerunek firmy jako dobrego pracodawcy ma decydu-
jący wpływ na skuteczność procesów rekrutacyjnych

Zdecydowana większość fi rm planuje opracować 
lub zrewidować swoją strategię employer 
brandingu. Tak duże zainteresowanie tą 
tematyką tłumaczone może być powszechną 
opinią o wpływie wizerunku dobrego pracodawcy 
na skuteczność procesów rekrutacyjnych i coraz 
powszechniejszą świadomością trudnej dla 
pracodawców sytuacji na rynku pracy.
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jest konsekwencja zarówno w kanałach, jak i w kształ-

cie graficznym oraz komunikatach. Tyko konsekwentnie 

powtarzany spójny przekaz ma szansę się przebić i zo-

stać zapamiętany. W tym punkcie warto wspomnieć, że 

elementem konsekwencji jest dobranie odpowiednich 

narzędzi wspierających i umożliwiających korzystanie 

z wizerunku. Jednym z kluczowym narzędzi dla więk-

szości firm w obcym czasie staje się strona internetowa 

z odpowiednio dobranym do strategii wyglądem, za-

wartością oraz oprogramowaniem. Musi być profesjo-

nalnie prowadzona, przejrzysta i użyteczna. Działania 

w zakresie budowania wizerunku muszą być również 

mierzone i oceniane pod względem rezultatów. W prak-

tyce oznacza to, że koniecznie należy przeznaczyć część 

budżetu na badania, które pomogą ocenić skuteczność 

już podjętych działań, jak i zaplanować kolejne kroki.”

Halina Frańczak

„Na co dzień zachęcam ludzi spójnością i zgodnością 

pomiędzy tym, co robi się wokoło firmy na rynku, oraz 

tym, jak wygląda pierwszy kontakt z firmą, niezależnie 

czy jest to kontakt telefoniczny, ogłoszenie w gazecie, 

czy osobisty kontakt z pracownikiem firmy. Spójność 

niezbędna jest na każdym poziomie. Po pierwsze - waż-

ne jest, aby komunikować stan faktyczny poprawiając 

oczywiście nasze słabości, bo przecież każdy je ma, ale 

nie oszukując ludzi i nie składając obietnic, których nie 

jesteśmy w stanie dotrzymać. Po drugie – istotna jest 

praca nad jasnymi i klarownymi zasadami oraz utrzy-

manie przejrzystości bez manipulowania.” 

Joanna Malinowska-Parzydło

„Wizerunek pracodawcy można budować z myślą 

o pracownikach, którzy mają dopiero przyjść do organi-

zacji oraz o pracownikach już w niej obecnych. Do bu-

dowy wizerunku zewnętrznego często wynajmuje się 

profesjonalne firmy. Wizerunek wewnętrzny pomaga-

ją stworzyć kultura organizacyjna, systemy czy zasady 

panujące w organizacji. Jeśli są przejrzyste, sprawiedli-

we to pomagają utrzymać pracowników. Oba wizerun-

ki powinny być spójne. Jeśli mamy do czynienia np. 

z firmą usługową, która wymaga od swoich pracowni-

ków wysokich standardów obsługi klienta, a sama źle 

traktuje swoich pracowników, są małe szanse, aby taka 

firma osiągnęła wysokie standardy obsługi klienta ze-

wnętrznego. Polityka firmy nie jest spójna, pracownicy 

nie będą zapewne zadowoleni w pracy w takiej formie. 

Kiedy firma stosuje wysokie standardy obsługi klienta 

wewnętrznego, to wspomaga osiąganie wysokich stan-

dardów dla klienta zewnętrznego.”  

Beata Stola

„Wyniki przeprowadzonych badań przeczą prostej za-

leżności pomiędzy satysfakcją klientów zewnętrznych 

i wewnętrznych. Znam firmy, dla których zadowolenie 

wewnętrzne pracowników było niskie, a poziom satys-

fakcji klientów bardzo wysoki.”

Robert T. Żelewski

„Działania wewnętrzne oparte na prostych metodach 

komunikacji i przypominania pracownikom, co oferuje 

im pracodawca, okazują się często bardzo skuteczne. 

Warto wspominać o elementach, z których składa się 

pakiet wynagrodzeń, gdyż pracownicy często zapomi-

nają o wielu. Być może takie przypominanie o benefi-

tach otrzymywanych z firmy bywa czasem mało ele-

ganckie, ale bez wątpienia jest ono bardzo skuteczne 

i potrzebne.”

Beata Stola  

„Zgadzam się, że najlepszą receptą na zatrzymanie pra-

cowników jest traktowanie ich w taki sposób, w jaki 

sami chcielibyśmy być traktowani. Jednak wydaje mi 

się, że jeśli mówimy o osobach dopiero wchodzących 

na rynek pracy, to tak naprawdę jaka by nie była orga-

nizacja, nie będzie ona przez nich doceniona. Młodzi 

ludzie chcą sami sprawdzić i przekonać się na własnej 

skórze, jak wyglądają różne organizacje. Dopiero będąc 

w drugiej czy trzeciej firmie wiedzą, co jest dla nich 

ważne, często wracają też do pierwszego pracodawcy 

twierdząc, że tam pracowało się najlepiej. Oczywiście 

wszystkie metody promowania organizacji na rynku 

pracy i zachęcania studentów są bardzo ważne. Wie-

le organizacji podchodzi do tego w inny sposób – nie 

liczą na to, że absolwenci będą u nich pracować zaraz 

po studiach, ale raczej na to, że zdecydują się na pracę, 

gdy dojrzeją do decyzji i będą chcieli wybrać organiza-

cję, zgodną z ich wartościami i dbającą o inne aspekty 

życia pracowników.”

Agnieszka Szefler
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„Jeśli chodzi o budowę wizerunku pracodawcy, ostatnio 

zaobserwowałem pewne skuteczne rozwiązania. Duże kor-

poracje oferują najlepszym studentom z całej Europy np. ty-

dzień w pięciogwiazdkowym hotelu w Portugalii, podczas 

którego prowadzony jest proces rekrutacyjny. Bierze w nim 

udział 10 studentów, którzy oceniani są przez 30 menedże-

rów średniego stopnia korporacji. Jest to pomysł kosztowny 

dla firmy, głównie ze względu na czas poświęcony przez 

wielu menedżerów. W dwóch podobnych konkursach zwy-

ciężyła moja magistrantka. Dla koncernów jest to niezwykle 

skuteczny sposób budowy wizerunku.”

Dr Tomasz Rostkowski

„Zastanawiając się, co ma większą wartość w pokazywaniu 

wizerunku pracodawcy – czy mówienie o misji organizacji, 

czy też o benefitach takich jak np. ubezpieczenie, nie jestem 

w stanie odpowiedzieć jednoznacznie. Należałoby w tym 

celu prowadzić badania, powiedzmy co 2 lata, dotyczące 

poglądów studentów, które przecież wciąż się zmieniają. 

W ostatnich latach młodzi ludzie wyraźnie wskazują na trans-

parentność, przejrzystość awansu pionowego i poziomego 

jako wyróżniki firm, dla których chcieliby pracować. Istotne 

są też dla nich programy „równowaga praca-życie”.”

Prof. dr hab. Marta Juchnowicz

„Nie można zapominać o racjonalności kosztowej. Wize-

runek dobrego pracodawcy to bez wątpienia inwestycja. 

Jednak zwrot z tej inwestycji jest bardzo długofalowy, 

a zmienność otoczenia rynkowego bez wątpienia zasko-

czy każdą z firm koniecznością ciągłego rozszerzania już 

podjętych działań. Stąd bardzo ważne jest racjonalne po-

dejście do kosztów przy takich działaniach. Jeżeli to tylko 

możliwe, warto używać Internetu  - możliwości e-marke-

tingu są w przypadku takich działań ogromne, a ich efekty 

łatwo mierzalne. Elastyczność działań internetowych po-

zwala również na dobre planowanie efektywnych działań. 

Warunkiem koniecznym udanych działań employer bran-

dingowych jest konsekwentna, profesjonalna współpraca 

miedzy działem marketingu w firmie oraz działem HR-u, 

wspierana i kontrolowana bezpośrednio przez zarząd. Wi-

zerunek dobrego pracodawcy jest częścią wizerunku fir-

my. Nie może być rozwijany poza komunikacją rynkową. 

Ma wpływ bezpośrednio zarówno na relacje z klientami, 

jak i z pracownikami. Doświadczenie wielu firm pokazu-

je, że bariera współpracy między HR-em, marketingiem 

i zarządem w zakresie budowania wizerunku pracodawcy 

mocno ogranicza przedsiębiorstwa w osiąganiu pożąda-

nych rezultatów i ma istotny wpływ na podnoszenie kosz-

tów inwestycji w wizerunek firmy.

Halina Frańczak

„Dla mnie osobiście punktem wyjścia w myśleniu o mar-

ce pracodawcy jest fenomen firm konsultingowych. Dużo 

pracy, często po godzinach, ostra wewnętrzna konkuren-

cja, bardzo wysokie wymagania w obszarze efektywno-

ści. Pomimo tego najzdolniejsi absolwenci ustawiają się 

w długich kolejkach rekrutacyjnych. Czy tylko dlatego, że 

firmy konsultingowe dobrze płacą? Raczej nie – młodzi 

utalentowani ludzie wiedzą, że marka dobrego praco-

dawcy w ich CV to często gwarancja dalszego sukcesu 

zawodowego. Żyjemy obecnie w kulturze marek. Doty-

czy to zwłaszcza młodych ludzi, dla których większe zna-

czenie ma marka producenta telefonu niż jego parametry 

techniczne w porównaniu do firmy konkurencyjnej. Cza-

sem słyszę, że ważniejsze jest to, by pomyśleć o dosko-

naleniu wewnętrznych procesów organizacji, niż praco-

wać nad marką zewnętrznie. Należy pracować nad marką 

pracodawcy zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. 

W obliczu dzisiejszego rynku pracy nie należy odkładać 

tych zadań na przyszłość, bo budowanie marki nie odby-

wa się w 5 minut, to zadanie trudne i długofalowe.”

Piotr Palikowski

1.5 CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) dla wielu kor-

poracji jest obecnie kluczowym elementem budowania 

wizerunku, również w oczach potencjalnych pracowników. 

Taki trend widać szczególnie na przykładzie firm skandy-

nawskich. Tymczasem w Polsce aktywność w tym obszarze 

wciąż jest niedoceniana. Często CSR w polskiej rzeczywi-

stości w powszechnej praktyce sprowadza się do filantropii 

i wrażliwości prezesów oraz szefów marketingu. 

W obszarze społecznie zaangażowanego biznesu drzemie 

olbrzymi potencjał. W skali globalnej rynek CSR warty jest 

setki miliardów dolarów. Sama tylko fundacja Billa Gatesa 

dysponuje majątkiem wartym ponad 30 miliardów dola-

rów. Ile warty jest ten rynek w Polsce? 
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„Wszystko zależy od przyjętej definicji społecznie od-

powiedzialnego biznesu. Jedno jest pewne – jeśli szu-

kasz możliwości wyróżnienia swoich działań na polu 

marketingu, PR czy wizerunku dobrego pracodawcy, 

warto rozważyć działania w obszarze zaangażowania 

społecznego. I to nie tylko dlatego, że jest to ostatnio 

modne w Polsce – CSR to u nas wielkie, niezagospoda-

rowane pole.”

Piotr Palikowski

Każda firma działa w określonych społecznościach lo-

kalnych oraz pozostaje w ścisłych interakcjach z różny-

mi organizacjami i instytucjami, samorządem, szkołami 

wyższymi. Biznes nie może pomijać problemów i wy-

zwań stojących przed społecznościami w których funk-

cjonuje. 

„Dla wielu pracowników poza wynagrodzeniem coraz bar-

dziej liczy się system wartości, który wyznaje i promuje 

dana organizacja. Jako menedżerowie musimy pozostawać 

w stałym dialogu z otoczeniem, być wrażliwi nie tylko na 

potrzeby, ale również problemy. Brak dialogu i działania 

w obszarze CSR w dłuższej perspektywie może oznaczać 

alienację organizacji i powodować negatywne skutki dla 

wizerunku organizacji jako pracodawcy.”

Andrzej Wypych, 

„Skuteczna realizacja strategii działań firm w zakresie 

ich odpowiedzialności społecznej jest zadaniem bardzo 

trudnym i wymaga sojuszu wewnątrz firmy, polegające-

go na współpracy pracowników i zespołu kierującego. 

W tym sojuszu kluczową rolę odgrywa zarząd, a obok 

niego zespół komunikacji oraz zespół zarządzania za-

sobami ludzkimi. Bez takiego sojuszu przy planowaniu 

i realizacji strategii działań w zakresie odpowiedzial-

ności społecznej firmy, jakiekolwiek działania CSR są 

z gruntu skazane na ułomność. Nie będą ani dojrzałe, 

ani skuteczne.” 

Halina Frańczak

Działalność w obszarze CSR może przynieść organizacji 

różnego rodzaju korzyści i może stać się źródłem przewa-

gi konkurencyjnej (wykres 22). 

TAK

NIE

Źródło: Badanie PSZK i SGH.

96,5%

3,5%

WYKRES 20. POSIADANIE STRATEGII DZIAŁANIA W OBSZARZE CSR

 Tylko 3,5% z pośród 230 dużych firm objętych badaniem PSZK i SGH ma opraco-
waną strategię działania w obszarze CSR.

TAK

NIE

Źródło: Badanie PSZK i SGH

WYKRES 21. PROWADZENIE REGULARNYCH DZIAŁAŃ CSR

2007 plany na 2008

87%

13%

79%

21%

 13% przedsiębiorstw deklaruje prowadzenie regularnych działań i projektów spo-
łecznie zaangażowanego biznesu.

 21% badanych firm planuje takie projekty w najbliższym roku.

Źródło: Badanie PSZK i SGH

WYKRES 22. NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Z DZIAŁAŃ CSR DLA PRZEDSIĘBIORSTWA
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 Dla 31% badanych firm najważniejszą korzyścią z dzia-

łań CSR jest wzrost lojalności pracowników.  

 24% respondentów wskazało na wzrost lojalności 

klientów.

 Dla niewielkiego odsetka firm działania CSR przynoszą 

korzyści finansowe czy wzrost wartości firmy. 

„Badania Deloitte (i nie tylko) wskazują, że jednym 

z kluczowych czynników wpływających na utrzyma-

nie pracowników jest jego poczucie, że jest związany 

z firmą. Natomiast jednym z najważniejszych aspektów 

owego „związania” jest poczucie wspólnoty, czy przy-

najmniej zbieżności wartości wyznawanych przez firmę 

i pracownika. CSR, jeżeli jest rzeczywiście serio trakto-

wane przez firmę, jasno komunikuje jakie wartości wy-

znaje firma i tym samym może pomóc utrzymać tych 

pracowników, dla których pomoc innym, współczucie, 

solidarność, ochrona środowiska i podobne wartości są 

ważne.” 

Artur Kaźmierczak

Łatwo się wybić, łatwo wyróżnić i jednocześnie, albo prze-

de wszystkim zrobić coś, co bezpośrednio wzmocni biznes 

na wielu polach – podkreślają eksperci PSZK. 

„Pojęcie zrównoważonego rozwoju i prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej z uwzględnieniem minimalizacji 

negatywnych skutków oddziaływania na środowisko 

naturalne, czy społeczne, to dzisiaj jedno z najwięk-

szych wyzwań dla globalnego biznesu. Istnieje wiele 

regulacji prawnych zarówno w obszarze środowisko-

wym, jak i społecznym, jednak literalne pojmowanie 

tych regulacji i pozostawanie w zgodzie z prawem 

to zdecydowanie za mało. Żeby się wyróżnić w dzia-

łalności CSR trzeba być tak samo innowacyjnym, jak 

w każdym innym obszarze.”

Andrzej Wypych

Porażki korporacji w starciu z prężnymi organizacjami spo-

łecznymi, albo niewielkimi kancelariami prawniczymi są 

dzisiaj tematami filmów fabularnych. Równie łatwo można 

zniszczyć reputację lokalnej cukierni zaniedbującej relacje 

z pracownikami poprzez jeden negatywny artykuł praso-

wy. Jak się bronić? 

„Prowadząc biznes nie można zapominać o sąsiadach i bu-

dowaniu relacji z grupami docelowymi klientów i innych 

interesariuszy. Nie można zapomnieć również o dobrej 

współpracy z mediami.” 

Agnieszka Szefler

 Główną przeszkodą dla firm w podejmowaniu działań 

CSR jest mała aktywność rządu w zakresie promowa-

nia społecznej odpowiedzialności biznesu (43%).

 Znaczny odsetek badanych organizacji wskazuje takie 

czynniki jak brak wiedzy z zakresu budowania strate-

gii CSR (29%) oraz brak dobrych praktyk na polskim 

rynku (15%).

Wskazane przeszkody w podejmowaniu działań CSR 

pokazują bierność polskich firm w tym zakresie. Zbyt 

często liczą one na interwencję rządu w promowanie 

społecznej odpowiedzialności biznesu. Działalność CSR 

nie jest jeszcze rozwinięta na polskim rynku i dlatego 

niezbędne jest zasięgnięcie wiedzy z zagranicznych 

praktyk. 

Określenie strategii działania w obszarze społecznie za-

angażowanego biznesu podlega takim samym regułom, 

jak określanie strategii sprzedaży, czy strategii ogólnej. 

Żadna firma, nawet największa i najbogatsza, nie może 

skupiać się na rozwiązywaniu wszystkich problemów 

społecznych czy związanych z ochroną środowiska. 

Źródło: Badanie PSZK i SGH

WYKRES 23. NAJWIĘKSZE PRZESZKODY DLA FIRMY W PODEJMOWANIU DZIAŁAŃ CSR

Mała aktywność 
rządu w zakresie 
promowania 
społecznej od-
powiedzialności 
biznesu

Brak wiedzy z za-
kresu budowania 
strategii CSR

Brak dobrych 
praktyk na 
polskim rynku

Brak zaintereso-
wania klientów 
zagadnieniami 
CSR

Niska wiarygod-
ność inicjatyw 
z dziedziny CSR

6%

43%

18%

33%

6%



STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

28

„Skuteczne działania CSR to takie, które koncentrują się na 

precyzyjnie określonych celach, bez niepotrzebnego an-

gażowania się w projekty, które nie mają nic wspólnego 

z przedmiotem działalności firmy. Nie oznacza to, że pre-

zes nie powinien wydawać ze swojego funduszu pienię-

dzy zgodnie z jego wrażliwością. Musimy mieć jednak 

świadomość, że takie działanie to filantropia, a nie realiza-

cja przemyślanej strategii CSR.”

Marcin Kasperek

O prawo do zarządzania obszarem CSR spierają się działy 

marketingu, PR oraz departamenty zarządzania persone-

lem. Dyplomatycznie podczas różnych konferencji mówią 

o współpracy i koordynacji działań, ale  faktycznie ciągle 

nie ma zgody. Coraz częściej powstają osobne komórki, 

najczęściej jednoosobowe, odpowiedzialne za CSR. 

„Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna przeja-

wiać się w każdym aspekcie działalności przedsiębiorstw, 

dotyczy więc wszystkich działów firmy. Chęć informowa-

nia klientów i opinii społecznej poprzez media swojego 

społecznego zaangażowania jest oczywista, dlatego działy 

marketingu i PR są w tym sensie bardziej zainteresowane 

tym obszarem, niż inne działy. Trzeba jednak pamiętać, że 

strategiczną grupą docelową dla każdej firmy są aktualni 

i przyszli pracownicy. Z tego powodu departamenty HR 

również powinien być zaangażowany w działania CSR.”

Marcin Kasperek

„Rola działu HR w projektach CSR-owych ma wiele wymia-

rów. Pracownicy firmy oraz kandydaci na pracowników, to 

obok klientów i otoczenia rynkowego podstawowe grupy 

docelowe działań CSR-owych. Wymiar pracowniczy wszel-

kich projektów z zakresu odpowiedzialności społecznej firmy 

jest kluczowym elementem, który musi być brany pod uwa-

gę przy planowaniu, realizacji i mierzeniu rezultatów działań 

CSR-owych. Odpowiedzialność społeczna firmy, to przecież 

Źródło: Badanie PSZK i SGH

WYKRES 24. PRIORYTETOWY OBSZAR CSR W FIRMACH
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 Zdecydowana większość ankietowanych deklaruje, że priorytetowym obszarem CSR 
dla ich organizacji jest społeczność lokalna (56%). 

 ZZnaczny odsetek organizacji skupia się na działaniach w zakresie edukacji i rozwoju 
pracowników (18%) oraz ochrony środowiska (12%).

Źródło: Badanie PSZK i SGH

WYKRES 25. DOKONYWANIE WYBORU OBSZARU DZIAŁALNOŚCI CSR
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nego za CSR 
departamentu

Pomoc 
doradców 
zewnętrznych

Konsultacje 
z otoczeniem 
firmy

Rozmowy z 
pracownikami

Wybór kadry 
zarządzającej

 W większości firm (65% badanych) wybór obszaru działalności CSR dokonywany 
jest przez kadrę zarządzającą.

 Tylko 15% firm stosuje w tym celu rozmowy z pracownikami, a konsultacje z 
otoczeniem firmy – 14% badanych organizacji. Z pomocy doradców zewnętrznych 
korzysta w tym obszarze 14% firm.

65%

15%

14%

14%

6% 2%

Źródło: Badanie PSZK i SGH

WYKRES 26. DZIAŁ FIRMY, KTÓRY OBECNIE ZAJMUJE SIĘ ZARZĄDZANIEM DZIAŁANIAMI CSR

Oddzielny 
dział CSR

PR

Marketing 29%

HR

Biuro Zarządu

 33% respondentów deklaruje, że w ich organizacji działaniami CSR zarządza dział PR.
 W 27% badanych organizacji funkcję te pełni dział marketingu, a w 24% dział HR.
 Tylko 3% firm posiada oddzielny dział zajmujący się CSR.

33%

27%

24%

13%

3%
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przede wszystkich jej podejście do własnych pracowników. 

Wiele projektów jest skierowanych wprost do pracowników 

i ich rodzin, inne wymagają zaangażowania pracowników, 

jeszcze inne dotyczą relacji firmy z jej otoczeniem, a więc 

również mają wpływ na pracowników firmy. Trudno wyob-

razić sobie, aby zespół odpowiedzialny za rekrutację, roz-

wój, motywowanie i utrzymanie pracowników w firmie nie 

był w pełni zaangażowany w tego typu projekty.” 

Halina Frańczak

 Porównując ze sobą wykres 26 i 27 można wysunąć wnio-

sek, że respondenci badania zauważają potrzebę stworze-

nia osobnych działów zajmujących się działaniami CSR. 

Obecnie takie jednostki posiada niewielki odsetek orga-

nizacji. Jak wskazują respondenci, zmniejszeniu powinien 

ulec wpływ biur zarządu i działów PR na działania CSR.  

W OPINII EKSPERTÓW …

„Według mnie CSR jest pewną dobrowolnością, związaniem 

z lokalnym społeczeństwem poprzez analizę jego potrzeb.”

Andrzej Wypych

„Osobiście jestem przeciwnikiem wykorzystywania CSR 

jako narzędzia marketingowego. Ludzie są bowiem wy-

czuleni na fałsze i działanie pod publikę.”

Joanna Malinowska-Parzydło 

„Miałam przyjemność uczestniczyć w międzynarodowej 

konferencji w Rzymie, na którą zaproszeni byli najwybit-

niejsze osoby ze świata HR, m.in. David Ulrich. Podczas 

konferencji stwierdził on, że CSR jest kolejną modą wy-

korzystywaną do robienia pieniędzy, która przeminie jak 

większość trendów HR-owych. W pierwszej chwili byłam 

zbulwersowana tak kategoryczną wypowiedzią. Po anali-

zie myślę, że jest w tym stwierdzeniu trochę prawdy.”

Beata Stola

„Jeśli CSR ma mieć jakiś cel, to zdecydowanie musi budo-

wać wartość spółki. Klienci muszą wiedzieć o pozytyw-

nych działaniach firmy, która odróżnia się od innych, dzia-

łających na szkodę społeczeństwa czy przyrody.”

Dr Tomasz Rostkowski

„CSR inspiruje firmę do rozwoju. Odpowiedzialne prowadze-

nie biznesu wspiera jego rozwój – dbałość o pracowników, 

o społeczności lokalne, procentuje dobrą reputacją, wspar-

ciem środowiska, w którym działa przedsiębiorstwo. Dzia-

łania z zakresu CSR pomagają budować firmie jej wartość, w 

misję firmy wpisany jest kodeks etyczny i przekłada się on 

na konkretne działania. Jest to bardzo dobre narzędzie bu-

dowania przez firmę jej postrzegania na rynku – kandydaci 

do pracy wybierając pracodawcę do którego chcą aplikować 

zwracają uwagę i pozytywnie oceniają potencjalnego pra-

codawcę poprzez zaangażowanie społeczne firmy. Dzięki 

Źródło: Badanie PSZK i SGH

WYKRES 27. DZIAŁ FIRMY, KTÓRY POWINIEN ZAJMOWAĆ SIĘ ZARZĄDZANIEM DZIAŁANIAMI CSR

Oddzielny 
dział CSR

PR

Marketing 29%

HR

Biuro Zarządu

 Według 34% respondentów, działaniami CSR powinien zajmować się oddzielny dział 
CSR.

 28% badanych wskazuje, że powinien być to dział marketingu, a 27% - dział HR

10%

28%

27%

1%

34%

Aktywność CSR wciąż nie jest szeroko 
wykorzystywana przez polskie przedsiębiorstwa. 
Niewiele fi rm posiada strategię działania w tym 
zakresie  czy prowadzi regularne działania. 
Wśród najczęściej dostrzeganych korzyści 
z działań CSR wymieniane są wzrost lojalności 
pracowników i klientów. Za największe 
przeszkody podejmowania aktywności CSR 
uważa się natomiast małą aktywność rządu 
w promowaniu CSR, brak wiedzy z zakresu 
budowania strategii CSR oraz brak dobrych 
praktyk na polskim rynku. Zdecydowanie 
priorytetowymi obszarem CSR dla polskich fi rm 
jest społeczność lokalna. W większości fi rm 
obszar działalności CSR dokonywany jest przez 
kadrę zarządzającą. Najczęściej omawianymi 
zagadnieniami zajmują się działy PR, marketingu 
lub HR. Według uczestników badania obszarem 
tym powinien zajmować się oddzielny dział CSR, 
dział marketingu lub dział HR.
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realizowaniu działań odpowiedzialnych społecznie wzrasta 

efektywność i motywacja pracowników. Stała komunikacja 

poprzez nasilony dialog społeczny umożliwia zrozumienie 

się osób na wysokich stanowiskach z szeregowymi pracow-

nikami za pomocą bezpośrednich spotkań zarządu z pracow-

nikami.” 

Joanna Długokęcka

 „Działania związane z CSR mogą czasem obrócić się prze-

ciwko firmie. Mogą pojawić się bowiem zarzuty, że firma wy-

daje pieniądze na przedsięwzięcia CSR, gdy wewnątrz firmy 

ciągle czegoś brakuje. Myślę, że dla pracowników ważniejsza 

jest marka pracodawcy, ale nie rozumiana jako działalność 

związana ze społeczną odpowiedzialnością, lecz jako wize-

runek dobrego pracodawcy na rynku, dla którego ludzie chcą 

pracować i są z tego dumni. Pracowałam kiedyś w firmie, 

która miała świetne badania wizerunku w badaniach opinii. 

Jej pracownicy byli naprawdę dumni z tego, że tam pracowa-

li. Taki wizerunek nie był jednak oparty na działalności CSR.”

Katarzyna Goławska
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Wynagradzanie 
i motywacja
2.1. Wynagrodzenia finansowe

Obecną sytuację i trendy w zmianach wynagrodzeń opar-

to na raporcie z badań „Tendencje zmian wynagrodzeń 

w Polsce 2008” przygotowany przez PSZK i Katedrę Roz-

woju Kapitału Ludzkiego SGH.

 Ponad połowa organizacji  (58%) uczestniczących 

w badaniu zadeklarowała, że w ich organizacji dokony-

wano istotnych zmian w tabeli wynagrodzeń w ostat-

nich 12 miesiącach. W praktyce oznacza to najczęściej 

przeprowadzenie podwyżek płac zasadniczych. 

 Według opinii dyrektorów i menedżerów HR podwyżki 

wynagrodzeń w roku 2008 planuje 92% polskich firm.  

„Z punktu widzenia struktury wynagrodzeń Polska wciąż 

jest krajem, w którym piramida rozpiętości wynagrodzeń 

w układzie hierarchicznym stanowisk jest bardzo duża. 

Dlatego presja na podwyżki ze strony najniżej uposażo-

nych pracowników wciąż będzie duża. Pracownicy chcą 

odczuć w swojej kieszeni efekty wzrostu gospodarczego 

i oczekują od swoich pracodawców powiązania ich wyna-

grodzeń z wynikami finansowymi firmy.”

Robert T. Żelewski

Budowa siatek wynagrodzeń w polskich przedsiębior-

stwach wciąż w większości odbywa się bez przeprowa-

dzenia procesu wartościowania pracy lub badania poten-

cjału kompetencyjnego pracowników.

 Ponad połowa (51%) pracodawców nie przeprowadzi-

ła wartościowania stanowisk pracy lub wartościowania 

kompetencji. 

„Taki stan rzeczy utrudnia przyjęcie w firmie strategii wy-

nagrodzeń. Można przypuszczać, że relacje wynagrodzeń 

między pracownikami lub stanowiskami są przypadkowe 

– są wynikiem zaszłości, presji i przywilejów niektórych 

grup, różnych warunków zatrudniania, a nie racjonalnego 

i świadomego zróżnicowania wynagrodzeń, zgodnie z ce-

lami i strategią biznesową organizacji.”

Prof. dr hab. Marta Juchnowicz 

Elastyczność systemów wynagrodzeń można przede 

wszystkim osiągnąć poprzez zastosowanie w systemie 

Źródło: Badanie PSZK i SGH

WYKRES 28. GŁÓWNE CZYNNIKI DECYDUJĄCE O OGÓLNYCH ZMIANACH W POZIOMIE WYNAGRODZEŃ 

Presja 
pracowników 
i związków 
zawodowych

Wzrost 
indywidualnej 
efektywności 
paracy

Lepsze wyniki 
finansowe 
przedsiębior-
stwa

Zmiany na 
rynku pracy 
i problemy 
rekrutacyjne

Inne

 Według 40% uczestników badania głównym czynnikiem decydującym o ogólnych 
zmianach w poziomie wynagrodzeń są zmiany na rynku pracy, czyli przede wszystkim 
problemy rekrutacyjne polskich przedsiębiorstw. 

 35% badanych uważa, że wpływ na pozom wynagrodzeń mają lepsze wyniki finanso-
we ich przedsiębiorstw.

 Zaledwie 11% respondentów wskazuje na powiązanie wzrostu wynagrodzeń ze 
wzrostem indywidualnej efektywności. 

40%

35%

11%

4%
10%

WYKRES 29. GŁÓWNE CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WZROŚCIE WYNAGRODZEŃ INDYWIDUALNYCH

Wyniki indywi-
dualnej oceny

Opinia 
przełożonych

Presja rynku

Inne

Źródło: Badanie PSZK i SGH

 Według dyrektorów i menedżerów HR wzrost wynagrodzeń indywidualnych zależy 
przede wszystkim od wyników indywidualnej oceny (34% respondentów) oraz opinii 
przełożonych, na którą wskazuje 28% badanych.

 Na presję rynku, czyli zmiany w wynagrodzeniach oferowanych na rynku wskazuje 
26% respondentów. 

34%

28%

26%

12%
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składników ruchomych, reagujących na zmieniającą się 

efektywność pracowników oraz kondycję finansową firmy. 

Wyniki przedstawione na wykresie 30 świadczą o popular-

ności wynagrodzeń ruchomych w polskich organizacjach.

Wykorzystywane w polskich organizacjach sposoby moty-

wowania i wynagrodzenia zmienne menedżerów przed-

stawia wykres 31. 

„Najważniejszym wyzwaniem w roku 2008 dla osób od-

powiedzialnych za strategię i politykę HR będzie przyspie-

szenie tempa kształcenia tych, którzy mogą zastąpić wy-

jeżdżających do Irlandii, Hiszpanii, Islandii i innych państw 

europejskich. Trzeba nastawić się na coraz ostrzejszą 

konkurencję w przyciąganiu menedżerów i pracowników 

posiadających deficytowe kompetencje. Natomiast bie-

żący monitoring rynku wynagrodzeń jest zawsze jednym 

z ważniejszych zadań HR”

Jacek Kałłaur

„W przypadku wyższych stanowisk, dla których wyna-

grodzenie zmienne stanowi (w założeniu) istotny czynnik 

motywacyjny, paradoksalnie częściej spotykamy się z sy-

tuacjami, w których zła konstrukcja systemu premiowego 

obniża satysfakcję pracowników, a nawet rodzi ich fru-

strację. Dlatego podstawowymi cechami systemów pre-

miowych, z punktu widzenia pracowników, powinny być 

przejrzystość, powiązanie wynagrodzenia z czynnikami, 

nad którymi dana osoba panuje oraz względna prostota. 

Organizacje powinny również zadbać, aby proces oceny 

nie miał charakteru czysto uznaniowego, który stwarza 

pole do manipulacji i konfliktów na linii przełożony - pod-

władny.”

Artur Kaźmierczak

Skuteczność motywacyjna ruchomej części wynagrodzeń 

zależy w zaczym stopniu od jej udziału w strukturze wy-

nagrodzeń całkowitych. Specjaliści uważają, że udział 

premii i nagród na poziomie niższym od 10% wynagro-

dzenia całkowitego nie wywiera odpowiedniego wpływu 

na zachowania i postawy pracowników. 

Instrumentem ruchomym o szczególnej sile oddziaływania 

motywacyjnego jest partycypacja finansowa pracowników 

w zyskach lub dochodach firmy.

 W polskich warunkach partycypacja finansowa wy-

korzystywana jest rzadko - stosuje tylko 30% bada-

nych firm.

 Najczęściej stosowaną formą partycypacji finanso-

wej jest premia zależna od zysku (71%). Dodatkowe 

pensje są wykorzystywane w 9% badanych firm. In-

nymi rozwiązaniami są m.in. premie zależne od re-

alizacji budżetów oraz nagrody po zamknięciu roku 

finansowego.

WYKRES 30. PROCENT PRACOWNIKÓW W FIMIE, KTÓRZY MAJĄ SZANSĘ NA OTRZYMYWANIE 
PREMII I NAGRÓD

Ponad 90%

50-90%

Poniżej 50%

Źródło: Badanie PSZK i SGH

 W połowie badanych organizacji premie i nagrody otrzymuje ponad 90% zatrudnio-
nych pracowników.

 Jednak równocześnie w 22% firm szanse na otrzymanie premii i nagród ma tylko od 
50% do 89% pracowników, a w 29% firm nawet poniżej 50% zatrudnionych.

50%

22%

29%

Źródło: Badanie PSZK i SGH

WYKRES 31. WYNAGRODZENIA ZMIENNE MENEDŻERÓW

Brak systemu 
motywacyjne-
go dla kadry 
menedżerskiej

System 
premiowy

Nagrody

Opcje na akcje

Inne

 W 58% badanych organizacji wykorzystywany jest system premiowy jako podstawę 
motywowania menedżerów.

 20% firm stosuje nagrody w systemie wynagrodzeń menedżerów, a tylko 4% - opcje 
na akcje. 

 W porównaniu do analogicznego badania z 2007r. wyraźnie zmniejszyła się liczba 
firm, które nie posiadają systemu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej – tylko 4% 
badanych firm nie posiada takiego systemu.

 

58%

20%

4%

14%
4%
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„Wynagrodzenie zmienne może być ważnym czynnikiem 

motywacyjnym pracowników, w szczególności na wyż-

szych stanowiskach. Na niższych stanowiskach znacze-

nia (w szczególności dla przyciągnięcia pracowników) 

nabiera wysokość płacy zasadniczej. Zjawisko to można 

zaobserwować nawet w przypadku grup, których wyna-

grodzenie tradycyjnie opierało się o premię – sprzedaży 

czy pracowników call centers.”

Artur Kaźmierczak

Przejawem maksymalnej elastyczności sposobów wyna-

gradzania są programy kafeteryjne, które pozwalają do-

stosować sposób nagrodzenia pracownika do jego indy-

widualnych celów i hierarchii wartości. Rozwiązanie takie 

gwarantuje najwyższą skuteczność i efektywność środków 

przeznaczanych na wynagradzania. W polskiej praktyce 

rozwiązanie to jest mało popularne. 

 Wśród badanych organizacji zaledwie 22% stosuje 

programy kafeteryjne

„Strategiczny zadaniem działów HR jest odpowiednie pro-

jektowanie systemów wynagrodzeń (zarówno płacowych 

jak i systemów kafeteryjnych) oraz stanowisk pracy w taki 

sposób, aby ludzie mogli zaspokajać swoje potrzeby reali-

zując przy tym cele organizacji. Istotnym aspektem staje 

się wynagradzanie za wyniki w kontekście wynagrodzenia 

zmiennego tj. stosowanie: premii, udziału w zysku, prowi-

zji czy nagród - w zależności od potrzeb pracowników, co 

inaczej mówiąc nazywa się sterowaniem motywacją.”

Joanna Długokęcka 

W ramach badan PSZK i SGH analizowane były systemy 

wynagrodzeń zasadniczych, zmiennych oraz świadczeń 

pozapłacowych (wykres 33).

Źródło: Badanie PSZK i SGH

WYKRES 32. UDZIAŁ WYNAGRODZEŃ ZMIENNYCH W WYNAGRODZENIU CAŁKOWITYM

Do 5%

6-10%

11-20%

21-30%

31-40%

Powyżej 40%

 W 15% badanych firm udział wynagrodzenia zmiennego w wynagrodzeniu całkowi-
tym był niższy niż 5%, a 18% firm udział ten był w granicach 6-10%. Można więc 
stwierdzić, że w co trzeciej organizacji ruchoma część wynagrodzenia nie przekracza 
progu skuteczności motywacyjnej.

 W 15% firm część ruchoma osiąga poziom powyżej 40%. Tak wysoka część zmien-
na może w pewnych przypadkach zagrażać poczuciu stabilizacji pracowników.

18%

25%
14%

13%

15% 15%

Źródło: Badanie PSZK i SGH „Tendencje zmian wynagrodzeń w organizacjach w Polsce 2008”.

WYKRES 33. POSIADANIE SYSTEMU WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

System został opracowany. Nie wymaga znaczących modyfikacji i nie będzie 
modyfikowany.

System nie został opracowany. Organizacja nie przewiduje jego opracowania.

System został opracowany. System będzie modyfikowany w okresie 12 
miesięcy.

System nie został opracowany. Organizacja przewiduje jego przygotowanie 
w okresie 12 miesięcy.
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Wynagrodzenia 
zasadnicze

Wynagrodzenia 
zmienne

Świadczenia 
pozapłacowe

 9% biorących udział w badaniu organizacji nie wprowadziło do tej pory 
systemu wynagrodzeń zasadniczych. Zdecydowana większość z nich (8% ba-
danych firm) dostrzega potrzebę opracowania systemu w ciągu 12 miesięcy. 
Jest to znaczna zmiana w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy aż 18% firm 
nie posiadało systemu wynagrodzeń zasadniczych.

 Pozytywną tendencję widać również w przypadku systemów wynagrodzeń 
zmiennych (premii). Nie posiadanie tego typu systemu deklaruje 8% organi-
zacji, a przed rokiem odsetek ten wynosił 20%. 

 Wzrasta również zainteresowanie systemem świadczeń pozapłacowych. 
Obecnie nie posiada go 28% organizacji. 18% badanych firm zamierza go 
wprowadzić w najbliższym czasie. W 2007 r. systemu świadczeń pozapłaco-
wych nie posiadało 34 % organizacji.

 Zdecydowana większość respondentów deklaruje wprowadzenie zmian do 
systemów wynagradzania: do systemu wynagrodzeń zasadniczych – 68%, 
systemu wynagrodzeń zmiennych – 69%, systemu świadczeń pozapłacowych 
– 43% badanych firm. 
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W najbliższym roku można spodziewać się zmian w sys-

temach wynagradzania. Organizacje, które dotychczas nie 

posiadały takiego systemu, rozpoczną jego opracowywa-

nie. Znaczna część firm zdecyduje się na modyfikacje już 

istniejących rozwiązań.

„Dzisiejszy rynek pracy zachęca pracowników do więk-

szej mobilności, sprawiając, iż priorytetowe staje się 

utrzymanie kluczowych ludzi. Dlatego przed systemami 

wynagrodzenia zmiennego stawiany jest jeszcze jeden 

trudny cel: utrzymania najlepszych członków zespołu. 

Stąd dla najwyższej kadry menedżerskiej organizacje wy-

korzystują systemy odroczonych wypłat – banku premii, 

a pracownikom w okresie wypowiedzenia w ogóle nie 

przyznają premii.” 

Artur Kaźmierczak

W OPINII EKSPERTÓW … 
 „Mówiąc o wzroście wynagrodzeń powinniśmy rozpa-

trywać ich poziom w podziale na poszczególne grupy 

zawodowe, regiony, itp. W przypadku mojego regionu, 

Lubelszczyzny, wynagrodzenia spadły. Było to spowodo-

wane wchłonięciem przez rynek pracy osób bezrobotnych, 

które posiadały inne oczekiwania płacowe. W rezultacie, 

oczekiwania pracowników szczególnie na najniższych sta-

nowiskach zostały obniżone.”

Katarzyna Goławska 

„Podawane przez media dane o wysokim wzroście płac 

są często próbą wywarcia presji na rynek. Istotna jest też 

kwestia marketingowa związków zawodowych. Bardzo 

dobrze sprzedaje się duże liczby, a bardzo źle małe.”

Andrzej Wypych

Większość organizacji dokonywała zmian 
w tabeli wynagrodzeń w ostatnim roku 
oraz planuje podwyżki wynagrodzeń 
w 2008 r. Głównym czynnikiem decydującym 
o zmianach poziomu wynagrodzeń są zmiany 
na rynku pracy oraz lepsze wyniki finansowe 
przedsiębiorstwa. O wzroście wynagrodzenia 
indywidualnego najczęściej decyduje wynik 
indywidualnej oceny pracownika. W połowie 
badanych przedsiębiorstw ponad 90% 
zatrudnionych ma szansę na otrzymywanie 
nagród i premii.

7  Dane statystyczne pochodzą z raportu „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodar-
ce narodowej w I kwartale 2008 roku” opracowanym przez GUS w czerwcu 2008 r.

WYNAGRODZENIA W POLSKIEJ GOSPODARCE7

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w I kwartale 2008 r. kształtowało się 
na poziomie 2983,98 zł (o 10,1% wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku). W 
sektorze publicznym wyniosło 3444,07 zł (wzrost do analogicznego okresu ubiegłego roku 
o 9,5%), a w sektorze prywatnym 2736,10 zł (wzrost odpowiednio o 11,4%).

W porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku najwyższy wzrost płac zanotowano w 
sektorach: 

  budownictwo (o 16,9%),
  ochrona zdrowia i pomoc społeczna (o 14,9%), 
  rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (o 14,0%), 
  pośrednictwo finansowe (o 12,2%), 
  obsługa nieruchomości i firm (o 12,1%), 
  górnictwo (o 11,5%).

Najniższy wzrost płac dotyczy sektorów:
  edukacja (o 6,0%),
  administracja publiczna i obrona narodowa (o 7,6%)
  transport, gospodarka magazynowa i łączności oraz wytwarzanie i zaopatrywaniu w 

energię elektryczną, gaz, wodę (po 10,6%), 
  przetwórstwo przemysłowe (o 10,8%).

Źródło: „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2008 roku”, GUS, 2008

Tabela 3. Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie wg sektorów w I kwartale 2008 r.

Sektor gospodarki Przeciêtne 
wynagrodzenie brutto 

w z³

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 2903,41

Rybactwo 2617,08

Przemysł

• Górnictwo
• Przetwórstwo przemysłowe
• Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz, wodę

3066,73

5053,15
2816,34
4089,31

Budownictwo 3095,58

Handel o naprawy 2886,61

Hotele i restauracje 2249,90

Transport, gospodarka magazynowa, łączność 3257,42

Pośrednictwo finansowe 5867,55

Obsługa nieruchomości i firm 3219,51

Administracja publiczna i obrona narodowa 4013,54

Edukacja 3234,34

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 2848,48

Tabela 4. Przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie wg województw w I kwartale 2008 r. 

Województwo Przeciêtne wynagrodzenie brutto w z³

Łódzkie 2776,22

Mazowieckie 4128,21

Małopolskie 2991,62

Śląskie 3277,55

Lubelskie 2791,31

Podkarpackie 2640,47

Podlaskie 2862,47

Świętokrzyskie 2797,31

Lubuskie 2750,48

Wielkopolskie 2921,70

Zachodniopomorskie 2979,57

Dolnośląskie 3120,42

Opolskie 2969,65

Kujawsko-pomorskie 2760,57

Pomorskie 3257,78

Warmińsko-mazurskie 2712,89

Źródło: „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2008 roku”, GUS, 2008

Wciąż znaczne różnice w poziomie wynagrodzenia występują w różnych regionach kraju.
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 „Trend związany z rosnącą liczbą jednoosobowych przed-

siębiorstw nasila się. Ogromną zaletą tej formy zatrudnienia 

są oszczędności związane z obciążeniami podatkowymi. 

Istotnym problemem jest więc kwestia obciążeń nakłada-

nych przez państwo na pracodawców i pracowników.” 

Joanna Malinowska-Parzydło

„Ze wzrostem wynagrodzeń i negocjacjami płacowymi 

wiąże się jeszcze jeden element, o którym media i specja-

liści wypowiadają się niechętnie. Jest to kwestia wzrostu 

wydajności pracy, która jest tak naprawdę jedynym argu-

mentem podczas negocjacji ze związkami zawodowymi.” 

Andrzej Wypych

 „Podobnie jak w ubiegłym roku, przewiduję dwucyfrowy 

wzrost wynagrodzeń. Należy zauważyć, że w przypadku 

wielu prognoz mamy do czynienia z fikcją medialną, czy 

też zaklinaniem rzeczywistości. 6% przyjęte przez komisję 

trójstronną, albo 5-6% przyjmowane w wielu międzynaro-

dowych korporacjach funkcjonujących w Polsce, to jest nic 

innego jak właśnie zaklinanie rzeczywistości. Jest to złudna 

nadzieja, bo w rzeczywistości wynagrodzenia niektórych 

grup będą musiały być podniesione znacznie więcej. Szacu-

ję, że przeciętny wzrost wynagrodzeń wyniesie 10%, jednak 

będzie to na pewno zróżnicowane w stosunku do poszcze-

gólnych branż. Należy spodziewać się, że ten wzrost będzie 

wyższy w grupie średniej kadry specjalistów, szczególnie 

inżynierów, gdzie mamy do czynienia z największą fluktu-

acją pracowników. W przypadku stanowisk menedżerskich 

nie będzie to tak duży wzrost. Moim zdaniem, rosnących 

wynagrodzeń nie zahamuje fala powracających emigran-

tów, ze względu na ich profil kompetencyjny. Z reguły wra-

cają bowiem ci, którym nie udało się za granicą, natomiast 

grupy wykwalifikowanych specjalistów nie są w tej chwili 

zainteresowane powrotem do kraju.” 

Prof. dr hab. Marta Juchnowicz

 „Nadszedł czas, kiedy działy HR muszą być znacznie lep-

sze, muszą świetnie liczyć, mieć wiedzę ekonomiczną 

i umieć powiązać wzrost płac z efektywnością.”

Katarzyna Goławska

„Ważnym zadaniem dla działów HR jest zadbanie o kom-

petencje menedżerskie kadry kierowniczej. W moim prze-

konaniu główną przeszkodą w osiągnięciu odpowiednich 

relacji między wzrostem wynagrodzeń a produktywno-

ścią jest deficyt kompetencji menedżerskich szczegól-

nie średniej kadry kierowniczej i kierowników liniowych. 

W związku z tym, powinniśmy działać w kierunku rozwo-

ju edukacji przywódczej, tak aby kształcić autentycznych 

przywódców, a nie tylko kierowników z wykształceniem 

technicznych. Ważne jest również, aby zadbać o kompe-

tencje menedżerskie ekonomistów.” 

Prof. dr hab. Marta Juchnowicz

„Kontynuacja wysokiego wzrostu wynagrodzeń w pol-

skich przedsiębiorstwach jest już bardzo niebezpieczna, 

gdyż może skutkować załamaniem na rynku. Oznaki tego 

widać już w wielu sektorach. Na przykładzie mojej bran-

ży - opon do samochodów ciężarowych - stwierdzam, że 

polskich przedsiębiorstw zwyczajnie nie stać na takie tem-

po wzrostu kosztów wynagrodzeń. W ostatnich latach, 

z powodu wysokiego kursu złotówki i wysokiego wzro-

stu wynagrodzeń utraciliśmy konkurencyjność w stosun-

ku chociażby do Węgier. Różnica między nami, a kraja-

mi wschodnimi jak np. Rumunią czy Ukrainą, w których 

inwestorzy coraz chętniej lokują swe inwestycje, jeszcze 

bardziej się pogłębiła. W chwili obecnej w wielu firmach 

widać już efekt przegrzania w obszarze płac. Kolejną 

kwestią jest powiązanie wzrostu płac z produktywnością. 

Polskie przedsiębiorstwa, które w ostatnich latach bar-

dzo dynamicznie się rozwijają i inwestują znaczne środki, 

w odniesieniu do przeciętnego wskaźnika produktywności 

w rozwiniętych gospodarkach są ciągle opóźnione. Trzeba 

nadrobić te opóźnienia.”

Jarosław Michalak

 „W kwestii zadań działu HR-u w kontekście wzrostu pro-

duktywności wyprzedzającego wzrost wynagrodzeń mam 

dwie sugestie. Po pierwsze, potrzebne jest zdecydowanie 

większe zainteresowanie problematyką zaangażowania 

pracowników. Od pewnego czasu w Stanach Zjednoczo-

nych, a także w Wielkiej Brytanii, obserwujemy wielkie za-

interesowanie tym właśnie problemem Jest ono do tego 

stopnia duże, że tworzone są specjalne stanowiska ds. 

zaangażowania pracowników, a nawet całe komórki or-

ganizacyjne zajmujące się tym tematem poza działaniem 

HR-u. Drugim kierunkiem myślenia jest zainteresowanie 

kwestią marketingu wewnętrznego. Od czasu do czasu 

wspominamy o tym, że naszym celem jest traktowanie pra-
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cowników jako klientów wewnętrznych, że przywiązujemy 

do tego wielką wagę, ale właściwie poza pewnymi działa-

niami w sferze komunikacji niewiele robimy. Marketingiem, 

komunikacją i public relations zajmują się na ogół działy 

marketingu nieprzygotowane profesjonalnie do pracy nad 

marketingiem wewnętrznym. Wydaje się więc uzasadnio-

ne, że w działach HR-u powinny powstać specjalistyczne 

stanowiska zajmujące się właśnie marketingiem wewnętrz-

nym, czy komunikacją w węższym tego słowa znaczeniu.”

Prof. dr hab. Marta Juchnowicz

 „Myślę, że wynagrodzenia wciąż będą rosły dwucyfrowo. 

Wynika to z czystej gry podaż – popyt. Jestem przekonany, 

że bardzo duża grupa Polaków, którzy wyjechali za granicę 

do pracy, z powodów czysto finansowych nie jest skłon-

na wrócić do Polski. Za granicą moją bowiem możliwość 

życia na wyższym poziomie niż w Polsce. Trudno będzie 

skłonić ich do powrotu do Polski tylko dlatego, że płace w 

naszym kraju wzrosną, gdyż w Polsce brakuje wielu innych 

elementów standardu życia, do którego już przywykli. 

Pozwolę sobie podzielić się z Państwem taką anegdotą. 

W zeszłym roku byłem zaproszony na kongres Stowarzy-

szenia do Norwegii. W samolocie do Oslo 90% pasażerów 

stanowili polscy rzemieślnicy, stolarze, kamieniarze, któ-

rzy pracowali w Norwegii. Ponieważ samolot się spóźniał, 

czekając na lotnisku przeprowadziłem wśród nich sondę. 

Moja wypowiedź podczas kongresu dotyczyła tego, w jaki 

sposób Polska będzie walczyła o Polaków pracujących za 

granicą. Spotkanych na lotnisku Polaków zapytałem więc, 

co mogłoby skłonić ich do powrotu do Polski: czy wyższe 

płace, czy skok cywilizacyjny, czy tez jakieś inne czynni-

ki. Okazało się, że byliby skłonni wyjechać z Norwegii ze 

względu na trudny klimat, język, bardzo wysoki koszt ży-

cia, ale zamiast wracać do kraju chcieliby przenieść się do 

Niemiec, gdy tylko otworzy się tamtejszy rynek pracy dla 

Polaków. Taką decyzję podjęliby właśnie ze względu na 

skok cywilizacyjny, standard życia, który w Polsce jeszcze 

przez przynajmniej kilka lat będzie dużo niższy niż za na-

szą zachodnią granicą.”

Marcin Kasperek

„W zakładach produkcyjnych staramy się propagować bar-

dzo prosty schemat, który zakłada, że podwyżki wynoszą 

połowę zwiększonej produktywności. Nie chcemy tym 

samym dawać coś za nic, tak jak chcą związki zawodo-

we. Wysokość wynagrodzeń chcemy powiązać z produk-

tywnością. Menedżerowie HR powinni pełnić rolę eduka-

cyjną. Należy wytłumaczyć pracownikom, że musimy się 

rozwijać, by dogonić zagraniczną konkurencję, oraz że nie 

chcemy być wyzyskiwaczem pracowników, jak twierdzą 

związki zawodowe. Przeciwnie – chcemy, aby pracownicy 

zarabiali więcej, ale przede wszystkim chcemy, aby mie-

li gdzie pracować. W przypadku utraty konkurencyjności, 

zakładu po prostu nie będzie. Jest to część edukacji i chce-

my nauczyć menedżerów, by przekazywali te informacje 

pracownikom i wskazywali im, na co zwracać uwagę. Na-

leży podkreślać, że nie jesteśmy rynkiem lokalnym, a pła-

ce porównywane są lokalnie, nie działamy tylko na rynku 

polskim - większość firm konkuruje na rynku globalnym 

lub przynajmniej europejskim. Taka edukacja jest potrzeb-

na i według mnie przynosi efekty.”

Robert T. Żelewski

 „Czasami zdarza się, że na rynku pojawiają się konkuren-

cyjne firmy, które przebijają ofertę wynagrodzeń o kilka-

dziesiąt procent i dzięki temu przyciągają pracowników. 

Taka sytuacja ma miejsce np. w sektorze bankowym. Jeżeli 

konkurencja oferuje wynagrodzenie wyższe o kilka procent 

mamy szansę wygrywać pakietem pozafinansowym, czy 

dobrze skonstruowanym systemem wynagrodzeń zmien-

nych. Jeżeli jednak proponowany poziom wynagrodze-

nia zasadniczego przez nową na rynku firmę jest wyższy 

o 50%, to argumentów nie ma żadnych.” 

Agnieszka Szefler

„Spotkałem się z badaniem, które pokazało, że przecięt-

ny poziom zarobków dla ludzi w wieku 20-25 lat wynosi 

2.700 zł, 3.500 zł dla grupy w wieku 31-40 lat, 3.000 zł 

dla ludzi powyżej 40 roku życia. Badanie to wykazało też, 

że w najmłodszej grupie maksymalne dochody dochodzą 

do 4.000 zł, ewentualnie 5.000 zł, wśród trzydziestolat-

ków dochodzą do kwoty 10.000-11.000 zł, w najstarszej 

grupie dochody spadają do 6.000-8.000 zł. Jest to bardzo 

ciekawe, gdyż z badań widać wyraźnie krzywą zarobków 

zależną od wieku. Zastanawiam się, jak młodzi ludzie re-

agują na takie wyniki badań i jak to ich motywuje, aby 

rozpocząć karierę w naszym kraju. Być może to właśnie 

motywuje ich do tego, aby będąc młodym wyjechać za 

granicę.”

Robert T. Żelewski
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„W dyskusji o wynagrodzeniach wysokość i dynamika 

wzrostu płac stanową pewne tło jakościowe w systemach 

wynagrodzeń. Powinniśmy zdecydowanie urozmaicić wa-

chlarz oferowanych składników wynagrodzeń. Aby tego 

dokonać nie wystarczy iść za modą i wprowadzać nowe 

bonusy, o których przeczytaliśmy w raportach o wynagro-

dzeniach. Powinniśmy przeprowadzić badanie preferencji 

pracowników w organizacji i dostosować wachlarz wyna-

grodzeń do wartości preferowanych przez naszych pra-

cowników, gdyż są one znacznie zróżnicowane regional-

nie, między zawodami i grupami pracowników. Z moich 

obserwacji wynika, że w tej chwili najbardziej popularne 

są rozwiązania, które mają utrzymać grupy kluczowych 

pracowników. Przykładami są na pewno programy „Życie 

– Praca”, programy emerytalne, czy fundusze emerytalne. 

Są to również elastyczne formy organizacji czasu pracy, 

szczególnie dla młodych, dobrych absolwentów szkół wyż-

szych. Jest to atrakcyjna forma przyciągnięcia i stabilizacji 

i oczywiście zwiększenie w stosunku do obecnej popular-

ności zakresu stosowania programów kafeteryjnych.”

Prof. dr hab. Marta Juchnowicz

„W przypadku młodych ludzi mamy do czynienia z zu-

pełnie odwrotnym trendem, niż w dużych firmach, gdzie 

myśli się o pewnej stabilizacji zawodowej i gdzie związ-

ki zawodowe walczą o prawa pracownicze. Znacząca 

większość młodych ludzi w Polsce myśli o własnym biz-

nesie. Jeśli rozważają zatrudnienie, to wyłącznie po to, 

aby poznać pewne mechanizmy, standardy, procesy, 

aby czegoś się nauczyć. Przychodzą do firm w celu zdo-

bycia know-how, poznania kolegów, aby później móc 

prowadzić z nimi swój własny biznes. W tym przypadku 

nie mamy więc do czynienia z lojalnością wobec praco-

dawcy, ale z lojalnością wobec kolegów z własnej branży, 

o tych samych zainteresowaniach, upodobaniach, lojalno-

ści w grupie zawodowej, a nie lojalności wobec pracodaw-

cy. Młodzi ludzie nie tworzą też nacisku, aby zatrudniać ich 

od razu na umowę o pracę na czas nieokreślony. Podcho-

dzą do tej kwestii swobodnie, często wolą krótkie umowy, 

konkretne zadania, pracę od projektu do projektu. Jeśli im 

się spodoba, pracują nad następnym, jeśli nie – odchodzą. 

Mamy udział w pozyskaniu i utrzymaniu na stałe młodych 

ludzi nie poprzez element stabilizujący, ale raczej poprzez 

wyzwania, ciekawe projekty, możliwość rozwijania know-

how, możliwość zaprezentowania się szerszemu ogółowi 

rynkowemu jako sprzedaż własnego image, promowania 

się jako członek zespołu projektowego, albo osoby, któ-

ra prowadzi pewien biznes w ramach jakiejś struktury, niż 

jako zwykłego pracownika, który przychodzi do pracy „od 

do”. Myślę, że w kontekście wynagrodzeń należy patrzeć 

na młodych ludzi wchodzących do firmy, jako pewien po-

tencjał pomysłów, które możemy wykorzystać dla firmy.”

Ryszard Michalczyk

 „Moją refleksją wynikającą ze wszystkich badań, które 

przeprowadziliśmy do tej pory w obszarze wynagrodzeń, 

jest fakt, że największe kłopoty z presją rynkową na wzrost 

wynagrodzeń mają te firmy, które mają problemy z przej-

rzystością systemów wynagrodzeń. Ciągle spory odsetek 

organizacji nie ma strategii wynagrodzeń zmiennych. To 

fundamentalny błąd. Oczywiście znaczną rolę w nakrę-

caniu presji płacowej mają media i związki zawodowe, 

jednak wiele organizacji zwyczajnie nie ma argumentów 

obrony, ponieważ nie ma opracowanych kompleksowych 

systemów wynagrodzeń. Powinniśmy pamiętać, że jeste-

śmy ciągle na początkowym etapie rozwoju gospodarki 

wolnorynkowej. Jeśli wzrost wynagrodzeń będzie utrzy-

mywał się wciąż na dwucyfrowym poziomie, to w nieda-

lekiej przyszłości możemy mieć problem z bardzo dużą 

inflacją. Pierwsze symptomy już widać. Spłaszczanie roz-

piętości wynagrodzeń jest postulatem słusznym, ale dłu-

gofalowym i powiązanym z wieloma warunkami. Nie mo-

żemy bezwarunkowo ulegać presjom wywieranym przez 

związki zawodowe czy doniesienia prasowe, bo może to 

doprowadzić do poważnych negatywnych skutków w na-

szych organizacjach i w całej gospodarce.”

Piotr Palikowski 

 „Moim zdaniem, jeżeli do tej pory w ogóle istniał silny 

dział HR w organizacji, to dlatego, że potrafił dobrze liczyć 

i to uzasadniało jego silną pozycję organizacji. Natomiast 

obecnie powinniśmy od siebie wymagać ogromnej wy-

obraźni i patrzenia w perspektywie długoterminowej. Pla-

nując obecnie politykę wynagrodzeń musimy uwzględniać 

coraz więcej zmiennych. Z mojego doświadczenia wyni-

ka, że potrzebne jest nie tylko spojrzenie na różne grupy 

zawodowe wewnątrz organizacji, ale również przygoto-

wanie do takiego planowania, kiedy ze względu na wiek 

pracowników będziemy mówić z nimi o bezpieczeństwie 

i kiedy osoby samozatrudnione zdecydują się na pracę 
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na etacie. Do tego niezbędne jest patrzenie długofalowe, 

przygotowanie i wyprzedzanie pewnych zjawisk.”

Joanna Malinowska-Parzydło

2.2 Motywowanie pozafinansowe

W polskich realiach wciąż pierwszorzędną rolę odgrywa 

konkretne wynagrodzenie pieniężne za pracę, zaś moty-

wacja pozafinansowa zyskuje dopiero popularność. Jest 

obecna w firmach z zagranicznym kapitałem, jednak fir-

my polskie nie umieją jeszcze do końca korzystać z tego 

rodzaju sposobów zwiększania satysfakcji z pracy swoich 

pracowników.

W obliczu problemu utraty wartościowych pracowników 

najprostszą metodą ich utrzymania jest podniesienie wyna-

grodzeń. Nie można jednak podwyższać pensji bez końca. 

Tworzenie lepszego systemu szkoleń, rozwoju i świadczeń 

dopasowanych do indywidualnych potrzeb pracowników 

jest bardziej skuteczne i efektywne ekonomicznie. 

Badania przeprowadzone w ramach Ogólnopolskiej Kam-

panii Społecznej „W trosce o zdrowie” przez Polskie 

Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami oraz Centrum Me-

dyczne ENEL-MED wskazują, że najbardziej atrakcyjnym 

pozapłacowym elementem wynagrodzenia, obok finanso-

wania szkoleń lub studiów, jest finansowanie lub dofinan-

sowanie przez pracodawcę opieki medycznej. Dopiero na 

trzeciej pozycji wymieniano samochód służbowy, następ-

nie dofinansowanie zajęć sportowych, a na piątym miejscu 

laptop. Najmniej atrakcyjny okazał się firmowy telefon ko-

mórkowy oraz dofinansowanie posiłków.

Jak wynika z badań PSZK, pracodawcy najczęściej oferują swo-

im pracownikom telefon komórkowy, finansowanie lub dofi-

nansowanie szkoleń i studiów oraz firmowy laptop (wykres 

34). Na czwartym miejscu znalazł się samochód służbowy, na 

piątym finansowanie lub dofinansowanie zajęć sportowych, 

a dopiero na szóstym miejscu pojawiło się finansowanie lub 

dofinansowanie przez pracodawcę opieki medycznej.

Wyniki wskazują, że polscy pracodawcy wciąż zbyt małą 

wagę przykładają do zapewnienia swoim pracownikom 

odpowiedniej opieki zdrowotnej, w stosunku do realnych 

potrzeb wyrażanych przez zatrudnionych w firmie pra-

cowników. Prywatna opieka zdrowotna zapewniana przez 

pracodawców w ostatnich latach stała się istotnym ele-

mentem budowy wizerunku firmy. Zapewniając pracow-

nikowi stałą opiekę medyczną pracodawca z jednej strony 

docenia i motywuje, z drugiej - oszczędza na mniejszej 

absencji pracowników.  

„W polskich firmach, coraz częściej dostrzega się znacze-

nie bodźców pozapłacowych, które nie tylko motywują do 

wydajniejszej pracy, ale także pozwalają na zatrzymanie w 

firmie najbardziej wartościowych pracowników. Gratyfikacje 

pozafinansowe skutecznej i szybciej integrują pracowników 

z zarządem firmy, powodują polepszenie atmosfery w miej-

scu pracy, a ponadto kształtują wizerunek firmy jako dbającej 

o własny personel.  By świadczenia pozafinansowe spełniały 

swoją funkcję, a więc by motywowały pracowników, muszą 

WYKRES 34. NAJCZĘŚCIEJ OFEROWANE POZAPŁACOWE ELEMENTY WYNAGRODZENIA
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Źródło: „Raport w trosce o zdrowie”, raport PSZK i Centrum Medycznego ENEL-MED

Motywowanie pozafi nansowe jest jedną ze 
skutecznych metod zwiększania satysfakcji 
pracowników. W Polsce najbardziej atrakcyjnymi 
świadczeniami pozapłacowym są szkolenia, 
studia oraz opieka medyczna fi nansowane przez 
pracodawcę. Polskie przedsiębiorstwa najczęściej 
oferują telefony komórkowe i fi nansowanie 
szkoleń czy studiów. Pracodawcy za małą wagę 
przywiązują do zapewnienia swoim pracownikom 
opieki medycznej, która może przynieść korzyści 
motywacyjne jak i ekonomiczne.
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być odpowiednio dobrane do ich potrzeb i aspiracji. Choć wy-

nagrodzenie pozafinansowe jest tylko uzupełnieniem wyna-

grodzenia pieniężnego, jego znaczenia motywacyjnego nie 

wolno bagatelizować. Aby jednak dostrzec siłę jego oddzia-

ływania, trzeba umieć dostosować omawiany system graty-

fikacji do potrzeb konkretnej organizacji, a przede wszystkim 

do potrzeb i oczekiwań zatrudnionych w niej ludzi. Uwzględ-

nienie oczekiwań personelu ma w przypadku motywowania 

pozafinansowego szczególnie duże znaczenie dla powodze-

nia całego systemu wynagrodzeń. W przypadku świadczeń 

pieniężnych różnicowanie odnosi się tylko do ich wysokości, 

natomiast istota wynagradzania pozafinansowego wiąże się 

przede wszystkim z ich różnicowaniem jakościowym.” 

Joanna Długokęcka 

„Jedno z HR’owych przysłów mówi, iż “pracownicy przy-

chodzą do organizacji a odchodzą od szefów”. Dlatego 

wśród czynników o charakterze motywacji pozafinan-

sowej wiodącą rolę odgrywają: kultura organizacyjna, 

work-life balance, relacje w zespole oraz te z bezpo-

średnim przełożonym. To właśnie one w największym 

stopniu determinują zaangażowanie pracowników 

i w długim okresie mają wpływ retencyjny. Dlatego 

ważne jest, aby Działy HR aktywnie kształtowały kultu-

rę organizacyjną, w tym poprzez coaching menedżerski, 

a w procesach rekrutacji właściwie dobierały nowych 

członków zespołów. Najgorsze jest bowiem poczucie fru-

stracji pracowników wynikające z różnicy między kulturą 

komunikowaną szeroko w organizacji (np. poprzez war-

tości firmy, strategię personalną), a tym, jak rzeczywiście 

czują się w niej pracownicy. Nie zawsze dzieje się bowiem 

tak, że zdemotywowani pracownicy odchodzą, duża część 

z nich zostaje, psując morale wokół siebie i obniżając efek-

tywność organizacji.”

Artur Kaźmierczak
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Edukacja 
i szkolenia
W obliczu problemów rynku pracy interesującym i bardzo 

ważnym obszarem jest system edukacji. Szybkość reakcji 

systemu edukacyjnego na zmieniające się potrzeby gospo-

darki z natury rzeczy jest powolna, a dynamika zmian ryn-

kowych, migracje, negatywne informacje demograficzne 

– to wszystko zmienia się na naszych oczach. Pracodawcy 

coraz bardziej uświadamiają sobie, że ich zaangażowanie 

się w proces edukacyjny jest koniecznością. Zdecydowa-

nie największym wyzwaniem w tej chwili jest współpraca 

środowisk akademickich i pracodawców na polu kształcenia 

odpowiednich i potrzebnych na rynku pracy kompetencji. 

Dużym problemem jest brak informacji na temat potrzeb 

i planów rekrutacyjnych polskich przedsiębiorstw. Rynek 

z zainteresowaniem i nadzieją patrzy na zapowiadane 

plany realizacji ogólnopolskiego badania luk kompeten-

cyjnych polskich przedsiębiorstw zapowiadanych przez 

Polską Agencję Rozwoju Regionalnego. 

„Pracodawcy, którzy w swoich planach rekrutacyjnych 

uwzględniają pozyskiwanie absolwentów powinni nastawić 

się w najbliższym czasie na ostrą konkurencję. Co roku na 

osób w wieku 19-24 będzie mniej o około 100 tys. Dobrą 

informacją jest fakt, że przykładów realnej współpracy uczel-

nia-pracodawca jest coraz więcej. Tworzenie wspólnych pro-

gramów edukacyjnych w formule studiów podyplomowych, 

oferta dodatkowych zajęć, stypendia – to tylko niektóre moż-

liwości z szerokiego wachlarza różnych opcji współpracy.”

Piotr Palikowski

3.1. System edukacji w Polsce

Zmiany w systemach kształcenia w krajach rozwiniętych 

zachodzą pod wpływem zmian demograficznych, techno-

logicznych, gospodarczych i politycznych. Przeobrażeniom 

instytucji  i praktyk edukacyjnych towarzyszy nacisk nie tylko 

na powszechność kształcenia, lecz również na jego jakość. 

W ostatnich latach zaszły zasadnicze przemiany ilościo-

we i strukturalne w polskim systemie edukacji. W Polsce 

na przestrzeni lat 2000-2007 zmieniła się wyraźnie 

struktura absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Jak 

pokazuje wykres 2 znacząco spadła liczba absolwentów 

szkół zawodowych i technicznych. Ten typ kształcenia 

mało interesuje absolwentów gimnazjów. Jednocześnie 

wzrósł odsetek uczniów kończących licea ogólnokształ-

cące. Opisana sytuacja z rynku edukacji ma swe odbicie 

na rynku pracy, gdzie coraz częściej brakuje osób z wy-

kształceniem zawodowym.

„Kształcenie zawodowe zostało właściwie zlikwidowa-

ne przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jeśli bę-

dzie ono obecne na rynku edukacyjnym, to tylko dzięki 

szkoleniom prowadzonym przez przedsiębiorstwa. Po-

trzebne jest nie tylko finansowanie szkół zawodowych, 

ale także znalezienia kadry nauczycielskiej do nich.”

Dr Tomasz Rostkowski

„Sposób na rozwiązanie naszych problemów związanych 

z bezrobociem strukturalnym widzę po stronie pracodaw-

ców. Uważam, że zdecydowanie za mało angażują się 

oni w rozwój szkolnictwa zawodowego i przygotowanie 

sobie specjalistów. Niedawno widziałam na Pradze Pół-

noc szkołę samochodową prowadzoną pod patronatem 

jednej z firm. Takich inicjatyw jest wiele, ale też stanow-

czo za mało w stosunku do np. praktyk niemieckich.”

Prof. dr hab. Marta Juchnowicz

Źródło: Prognoza ludności na lata 2008-2035, Mały Rocznik Statystyczny, 2007, GUS

WYKRES 35. PROGNOZA LICZBY LUDNOŚCI W WIEKU 19-24 
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Inną zmianą, którą można obserwować na polskim ryn-

ku edukacyjnym, jest znaczące upowszechnienie studiów 

wyższych. Na przestrzeni lat 2000-2008 liczba studentów 

wzrosła o ponad 352 tys. (wykres 37). W 2007 r. studio-

wało 51,4% ogółu osób w wieku 19-24 lata.

Wzrost komercjalizacji szkolnictwa wyższego odzwier-

ciedla się zarówno w zmianie struktury własnościowej, jak 

i zmianie formy kształcenia (spadek udziału studentów sta-

cjonarnych w ogólnej liczbie studentów). Wykres 38 przed-

stawia studentów rozpoczynających studia w roku akademic-

kim 2007/2008 według podziału na kierunki studiów.

Obserwuje się zwiększone zainteresowanie studia-

mi podyplomowymi. W roku akademickim 2007/2008 

z ich oferty korzystało 173,1 tys. osób (o 15,2% więcej niż w 

poprzednim roku). Znacznie wzrosła liczba dokształcających 

się kobiet, które stanowią 68,6% wszystkich słuchaczy. 

Największą popularnością cieszą się kierunki ekonomicz-

ne i administracyjne – 54,7 tys. słuchaczy (wzrost o 13,7% 

w porównaniu z rokiem akademickim 2006/2007), kie-

runki pedagogiczne – 39,4 tys. (wzrost o 23,3%) oraz 

kierunki medyczne – 23,5 tys. (wzrost o 3,8%). Ponad 

dwukrotnie zwiększyła się też liczba studentów kierun-

ków architektury i budownictwa (obecnie 1,9 tys.).7

W OPINII EKSPERTÓW … 
„Dwa lata temu, zanim jeszcze pojawił się problem rekru-

tacyjny w Polsce, byłem współautorem ”Projektu 2010”. 

7 Studenci szkół wyższych w Polsce w roku akademickim 2007/2008. 
GUS, Departament Badań Społecznych. Materiał na konferencję praso-
wą w dniu 22 kwietnia 2008 r.

TABELA 5. LICZBA STUDENTÓW (STAN W DNIU 30 XI 2007 R.)

  Liczba studentów na studiach stacjonarnych wynosiła 940,2 tys. ( o 1,1% mniej-
sza niż w ubiegłym roku). Liczba studentów studiów niestacjonarnych wzrosła w 
porównaniu z ubiegłym rokiem o 0,6% i wynosiła 997,2 tys.

  Uczelnie publiczne kształciły 1276,9 tys. osób (spadek o 1,9% w porównaniu z 
rokiem akademickim 2006/2007). Uczelnie niepubliczne miały 660,5 tys. osób (o 
3,1% więcej niż w ubiegłym roku). 

  W publicznych szkołach wyższych na studiach stacjonarnych studiuje 62,9% 
studentów, zaś w szkołach niepublicznych grupa ta stanowi jedynie 20,7% 
ogółu studentów.

  W roku akademickim 2007/2008 kobiety stanowiły 56,4% wszystkich studiujących.
  Na polskich uczelniach studiuje coraz więcej zagranicznych studentów. W roku 

akademickim było ich 13,7 tys. (o 1,9 tys. osób więcej niż w poprzednim roku).
  Wyraźnie wzrosła liczba absolwentów. W roku akademickim 2005/2006 szkoły 

wyższe ukończyło 394 tys. osób, a rok później 410,1 tys

Źródło: Studenci szkół wyższych w Polsce w roku akademickim 2007/2008. GUS, Departament Badań Społecz-
nych. Materiał na konferencję prasową w dniu 22 kwietnia 2008 r.

Wyszczególnienie Ogó³em
W tym 
kobiety

Na studiach

stacjonarnych niestacjonarnych

razem
w tym 
kobiety

razem
w tym 
kobiety

Ogółem 1 937 404 1 093 381 940 204 523 836 997 200 569 545

Szkoły publiczne 1 276 937 711 480 803 473 444 974 473 464 266 506

Szkoły
niepubliczne 660 467 381 901 136 731 78 862 523 736 303 039

W ostatnich latach zaszły w Polsce istotne zmiany 
w strukturze kształcenia. Znacznie zmalała liczba 
absolwentów szkół zawodowych i technicznych, 
wzrosła zaś liczba absolwentów liceów 
ogólnokształcących. Upowszechniły się też studia 
wyższe, także na skutek komercjalizacji szkolnictwa 
wyższego. Największym zainteresowaniem 
cieszą się kierunki ekonomiczne i administracyjne. 
Zwiększa się też liczba słuchaczy studiów 
podyplomowych.

Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2008.

WYKRES 36. LICZBA ABSOLWENTÓW WYBRANYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
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Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2008

WYKRES 37. LICZBA STUDENTÓW LATACH 2000-2008.
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Polega on na budowaniu zachęt dla pracowników z wyż-

szym wykształceniem i rozpoczęciu współpracy ze szko-

łami wyższymi. Muszę z przykrością stwierdzić, że pra-

ca z uczelniami nie należy do bardzo owocnych, gdyż 

bardzo często ośrodkom akademickim brakuje orien-

tacji biznesowej. Znaleźliśmy jednak ludzi w szkołach 

wyższych, którzy wspierają nas w prowadzeniu projek-

tu. Jeśli chodzi o szkoły średnie o profilu technicznym, 

współpracujemy z nimi dostarczając informacji o profilu 

ludzi, których będziemy potrzebować do pracy, a także 

zapewniając praktyki uczniom. Rozpoczęliśmy również 

rozmowy ze szkołami zawodowymi, które prawie zosta-

ły zamknięte, na temat ich powrotu na rynek edukacyj-

ny. Mogę podać w tym miejscu przykład jednej ze szkół 

w Krakowie, która ocalała dzięki naszemu wsparciu i któ-

rej absolwentów będziemy mogli przyjmować do pracy. 

Według danych szacunkowych, w 2010 roku w naszej 

firmie będzie brakowało łącznie 500 ludzi ze średnim 

wykształceniem technicznym, co jest poważnym proble-

mem dla organizacji.” 

Andrzej Wypych

„Z naszych obserwacji wynika, iż obecny system edu-

kacji w niskim stopniu odpowiada na potrzeby biznesu. 

Rzadko dochodzi również do dialogu między przedsta-

wicielami tych dwóch obozów. Największą bolączką 

polskich przedsiębiorstw, w tym kontekście, są obec-

nie brak specjalistycznych kompetencji zawodowych 

(zwłaszcza technicznych). Wynikowo, rozwiązaniem, 

które coraz częściej stosuje biznes, jest samodzielna 

organizacja szkolenia dla swoich pracowników, a także 

kandydatów do pracy. W zakres tych działań wchodzą 

szerokie zakresy praktyk zawodowych, czy międzyna-

rodowe uniwersytety korporacyjne prowadzone przez 

trenerów wewnętrznych.” 

Artur Kaźmierczak

„Chciałabym zwrócić uwagę na zmiany jakie zaszły w sy-

tuacji studiów podyplomowych. Kiedyś trzeba było wy-

dać sporo własnych lub częściowo własnych pieniędzy, 

by móc sobie na nie pozwolić. Teraz ich cena znacznie 

spadła. Istnieje też duża szansa, by zostały w pełni opła-

cone przez pracodawcę. Negatywnym efektem tej zmia-

ny jest dramatyczny spadek zaangażowania osób uczą-

cych się.”

Katarzyna Goławska

„W kontekście dzisiejszego rynku pracy ważnym rozwią-

zaniem dla podwyższania efektywności systemu edukacji 

są rozwiązania w zakresie kształcenia zdalnego, które po-

zwalają na podejmowanie i realizację innowacyjnych roz-

wiązań w zakresie form i metod e-kształcenia w pozasz-

kolnym systemie kształcenia ustawicznego. Budowanie 

społeczeństwa informacyjnego, a tym samym uwzględ-

nienie nowych technologii w takich dziedzinach, jak edu-

kacja jest bardzo istotną kwestią. Można to zastosować 

poprzez wzbogacenie, czy prowadzenie  zajęć  metodą  

e-learningową lub też w formule blended-learning.”

Joanna Długokęcka 

Źródło: Studenci szkół wyższych w Polsce w roku akademickim 2007/2008. GUS, Departament Badań Społecz-
nych. Materiał na konferencję prasową w dniu 22 kwietnia 2008 r.

WYKRES 38. STRUDENCI ROZPOCZYNAJĄCY STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008
 WG KIERUNKU STUDIÓW
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  W roku akademickim 2007/2008 najwięcej osób rozpoczęło studia na kierunkach 
ekonomicznych i administracyjnych (115,9 tys. osób, czyli o 10,2 tys. więcej niż 
w roku poprzednim). Grupa ta stanowi aż 23,1% wszystkich studentów pierwsze-
go roku. 

  W porównaniu z rokiem ubiegłym zaobserwować można spadek zainteresowania 
kierunkami społecznymi (o 2,4 tys. mniej studentów pierwszego roku), informa-
tycznymi (o 1,3 tys. mniej), inżynieryjno-technicznymi (o 0,8 tys. mniej)
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3.2 Edukacja a rynek pracy

PSZK przeprowadziło wspólnie z firmą Accenture badanie 

dyrektorach personalnych dotyczące luk kompetencyjnych 

polskich absolwentów. Dyrektorzy oceniali również kie-

runki studiów pod kontem przygotowania absolwentów. 

W badaniu wzięło udział 348 dyrektorów personalnych 

z całej Polski. Było ono oparte na założeniach rankingu 

uczelni wyższych „Polityki”. Pytając o najlepszą uczelnię, 

respondenci mieli do wyboru tylko pierwszą dziesiątkę naj-

lepszych uczelni publicznych i niepublicznych. Pytając o kie-

runki studiów, odpowiedzi oparte były na kierunkach przyję-

tych przez „Politykę” (informatyka, pedagogika, politologia, 

prawo, psychologia, socjologia, zarządzanie i ekonomia).

W badaniu zapytano również respondentów o to, których 

absolwentów uczelni kształcących na wymienionych kierun-

kach cenią najbardziej, jako dobrych potencjalnych pracow-

ników do swojej firmy.  Osobno oceniane były uczelnie pu-

bliczne i niepubliczne. Wyniki dla poszczególnych kierunków 

przedstawia tabela 6. 

Spojrzenie pracodawców na funkcjonowanie systemu eduka-

cji w kontekście rynku pracy warto skonfrontować z punktem 

widzenia studentów. Jak wynika z badań przeprowadzonych 

podczas Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Start w Ka-

rierę PL”8, prawie wszyscy studenci (96,6%) myślą o swoim 

rozwoju zawodowym. Jest to bardzo pozytywny trend, bio-

rąc pod uwagę fakt, że aż 61,2% (wykres 39) pracodawców 

traktuje to jako decydujący czynnik przy zatrudnieniu.

 Zaledwie 11,9% ankietowanych nie planuje swojej przy-

szłości zawodowej w perspektywie najbliższych 3 - 5 lat. 

 35,6% studentów zaplanowało rozwój własnych kom-

petencji i umiejętności zawodowych na okres 2 - 3 lat, 

natomiast 41,5 % na okres jednego roku. 

 Przyszłe plany zawodowe niemalże 90% studentów 

wiążą się z podjęciem pracy w Polsce. 

 Jeszcze w czasie trwania studiów większość respon-
8 Wyniki badań przeprowadzonych w ramach Ogólnopolskiej Kam-
panii „Start w Karierę PL” przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania 
Kadrami wraz z Partnerem fi rmą Accenture na grupie 190 studen-
tów uczelni w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi i Trójmieście 
w okresie od listopada 2007 r. do stycznia 2008 r.

Źródło: Badanie PSZK

WYKRES 39. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE DECYDUJĄCE O ZATRUDNIENIU ABSOLWENTÓW

  Najbardziej decydującym czynnikiem jest znajomość języka obcego (98,5% 
respondentów).

  Uczestnicy badania wskazują, że istotne są również umiejętności „miękkie” takie 
jak zdolności komunikacyjne (71%) oraz umiejętność pracy w zespole (65,7%).

  Kolejnymi czynnikami decydującymi o zatrudnieniu jest wiedza kierunkowa (64%) 
i plany rozwoju (61,2%).
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Źródło: Mały rocznik statystyczny Polski, GUS, Warszawa 2008

WYKRES 40. KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE, KTÓRYCH BRAKUJE ABSOLWENTOM

  Zdaniem uczestników badania, absolwentom brakuje zdolności do nabywania 
nowych umiejętności (13,4% respondentów). 

  Duży odsetek respondentów wskazuje na brak wiedzy kierunkowej (13%) oraz 
brak znajomości języków obcych (13%).
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dentów zdecydowała się na podjęcie praktyk zawodo-

wych (60%). Jednakże, pomimo deklaracji posiadania 

planów dotyczących przyszłej kariery i chęci jej aktyw-

nego kształtowania, liczba osób decydujących się na 

praktyki pokrywa się z liczbą studentów, dla których 

takie praktyki są obowiązkowe.

Polskie uczelnie organizują różnego rodzaju warsztaty dla 

studentów ułatwiające wejście na rynek pracy. Najczęściej 

dotyczą one pisania CV i listu motywacyjnego oraz szero-

ko rozumianego rozwoju osobistego (odpowiednio 39% 

i 38,1%).  Mimo tego, blisko 70% ankietowanych nie miało 

możliwości uczestnictwa w spotkaniach dotyczących bu-

dowania ścieżki kariery. Niewiele uczelni oferowało warsz-

taty na temat przebiegu rozmów kwalifikacyjnych (33,1%) 

Źródło: Badanie PSZK

WYKRES 45. KIERUNKI, PO KTÓRYCH ABSOLWENCI SĄ NAJCHĘTNIEJ ZATRUDNIANI 
W POSZCZEGÓLNYCH DEPARTAMENTACH

DEPARTAMENT OBSŁUGI KLIENTÓW
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i ekonomia

Psychologia
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Prawo

Politologia

Pedagogika

Informatyka

Inny kierunek

35%

26%

16%

12%

5%
3% 2%1%

 Według respondentów w departamencie obsługi klientów największą szansę na 
zatrudnienie mają osoby, które ukończyły Psychologię (35% badanych) oraz Zarzą-
dzanie i ekonomię (26%).

Źródło: Badanie PSZK

WYKRES 41. KIERUNKI, PO KTÓRYCH ABSOLWENCI SĄ NAJCHĘTNIEJ ZATRUDNIANI 
W POSZCZEGÓLNYCH DEPARTAMENTACH

DEPARTAMENT SPRZEDAŻY
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11%
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3%

 W departamencie sprzedaży najchętniej zatrudniani są absolwenci takich kierunków 
jak Zarządzanie i ekonomia (33%) oraz Psychologia (24%)

Źródło: Badanie PSZK

WYKRES 44. KIERUNKI, PO KTÓRYCH ABSOLWENCI SĄ NAJCHĘTNIEJ ZATRUDNIANI 
W POSZCZEGÓLNYCH DEPARTAMENTACH
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 Według respondentów do departamentu marketingu najbardziej poszukiwane są 
osoby również po Zarządzaniu i ekonomii (39%) oraz Psychologii (30%). 
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Źródło: Badanie PSZK

WYKRES 42. KIERUNKI, PO KTÓRYCH ABSOLWENCI SĄ NAJCHĘTNIEJ ZATRUDNIANI 
W POSZCZEGÓLNYCH DEPARTAMENTACH

DEPARTAMENT FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI
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 Według respondentów do departamentu marketingu najbardziej poszukiwane są 
osoby również po Zarządzaniu i ekonomii (39%) oraz Psychologii (30%). 
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Źródło: Badanie PSZK

WYKRES 43. KIERUNKI, PO KTÓRYCH ABSOLWENCI SĄ NAJCHĘTNIEJ ZATRUDNIANI 
W POSZCZEGÓLNYCH DEPARTAMENTACH
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 Największe szanse na zatrudnienie w departamencie HR mają osoby po kierunkach 
Psychologia (39% respondentów) oraz Zarządzanie i ekonomia (21%).
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Uczelnie publiczne Uczelnie niepubliczne

Informatyka

1. Uniwersytet Warszawski- Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki (1)
2. Politechnika Wrocławska- Wydział Elektroniki (7)
3. Politechnika Warszawska- Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (5)
4. Politechnika Warszawska- Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (9)
5. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- Wydział Matematyki i Informatyki (4)
6. Akademia Górniczo- Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie- Wydział 

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (8)
7. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- Wydział Matematyki i Informatyki (2)
8. Uniwersytet im Mikołaja Kopernika w Toruniu- Wydział Matematyki i Informatyki (10)
9. Uniwersytet Jagielloński- Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (6)
10. Politechnika Śląska w Gliwicach- Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki (3)

1. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie (1) 
2. Wyższa Szkoła Biznesu National- Louis University w Nowym Sączu (9)
3. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie (4)
4. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie (10)
5. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (8)
6. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (2)
7. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (5)
8. Wyższa Szkoła Humanistyczna-Ekonomiczna w Łodzi (7)
9. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie (3)
10. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (6)

Pedagogika

1. Uniwersytet Warszawski- Wydział Pedagogiczny (1)
2. Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu- Wydział Studiów Edukacyjnych (3)
3. Uniwersytet Śląski w Katowicach- Wydział Pedagogiki i Psychologii (6)
4. Uniwersytet Wrocławski- Wydział Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych (7)
5. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- Wydział Filozoficzny (2)
6. Uniwersytet im Mikołaja Kopernika w Toruniu- Wydział Humanistyczny (5)
7. Uniwersytet Łódzki- Wydział Nauk o Wychowaniu (9)
8. Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie- Wydział Pedagogiki i Psychologii (8)
9. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie- Wydział Nauk Społecznych i Sztuki (10)
10. Uniwersytet Gdański- Wydział Nauk Społecznych (4)

1. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu (1)
2. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (2)
3. Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gleyszorta w Pułtusku (4)
4. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu (3)
5. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (5)
6. Wyższa Szkoła Zarządzania im gen J. Ziętka (9)
7. Wyższa szkoła Informatyki w Łodzi (11)
8. Szkoła Wyższa im Pawła Włodkowica w Płocku (6)
9. Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna (6)

Politologia

1. Uniwersytet Warszawski- Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (1)
2. Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu- Wydział Nauk Społecznych (2)
3. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- Wydział Studiów Międzynarodowych i 

Politycznych (4)
4. Uniwersytet Śląski w Katowicach- Wydział Nauk Społecznych (5)
5. Uniwersytet Wrocławski- Wydział Nauk Społecznych (7)
6. Uniwersytet im Mikołaja Kopernika w Toruniu- Wydział Humanistyczny (3)
7. Uniwersytet Gdański- Wydział Nauk Społecznych (6)
8. Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie- Wydział Politologii (8)
9. Uniwersytet Warszawski- Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji (9)
10. Politechnika Białostocka- Wydział Zarządzania (10)

1. Collegium Civitas w Warszawie (1)
2. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (5)
3. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych I Dziennikarstwa w Poznaniu (8)
4. Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu (3)
5. Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gleyszorta w Pułtusku (2)
6. Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Opolu (6)
7. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (7)
8. Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego (10)
9. Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni 

(4)
10. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku (9)

i określania swoich słabych i mocnych stron (24,6%).

Wyniki badań przeprowadzonych przez PSZK pokazują, 

że zaledwie 30% praktykantów po odbyciu praktyki zawo-

dowej otrzymało możliwość dalszej współpracy z firmą. 

Wynik ten pokazuje, że mimo rosnących niedoborów ka-

drowych, polskie firmy nie traktują praktyk jako narzędzia 

wspomagającego proces rekrutacyjny. 

Nie do końca pozytywny obraz wyłania się z charaktery-

styki praktyk studenckich, które są przecież elementem 

edukacji i systemu kształcenia przyszłych pracowników. 

 O ile w większości firm znajdowała się osoba pełniąca 

funkcję opiekuna praktyk (86,2%), to plan praktyk przy-

gotowano tylko w niewiele ponad połowie firm (57%). 

 Inni pracownicy najczęściej dzielili się ze studentami 

wiedzą na temat danej firmy, rzadziej, na temat branży, 

w której przedsiębiorstwo działa. 

 Studenci przeważnie odczuwali przynależność do ze-

społu, w którym pracowali (75% odpowiedzi). 

 W większości przypadków praktykanci mieli możliwość 

zaangażowania się w konkretne zadania (77,7%) oraz mo-

gli liczyć na informacje zwrotne dotyczące swojej pracy 

(70%). 

 Z badań wynika również, iż zaledwie jedna czwarta firm 

zaproponowała studentom odbycie płatnych praktyk.

TABELA 6. UCZELNIE, KTÓRYCH ABSOLWENCI SĄ NAJBARDZIEJ CENIENI JAKO POTENCJALNI PRACOWNICY (Z PODZIAŁEM NA KIERUNKI, UCZELNIE PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE). 
W NAWIASACH PODANE SĄ MIEJSCA W RANKINGU POLITYKI
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Prawo

1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- Wydział Prawa i Administracji (1)
2. Uniwersytet Warszawski- Wydział Prawa i Administracji (2)
3. Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu- Wydział Prawa i Administracji (6)
4. Uniwersytet Łódzki- Wydział Prawa i Administracji (3)
5. Uniwersytet im Mikołaja Kopernika w Toruniu- Wydział Prawa i Administracji (4)
6. Uniwersytet Gdański- Wydział Prawa i Administracji (5)
7. Uniwersytet Śląski w Katowicach- Wydział Prawa i Administracji (8)
8. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II- Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i 

Administracji (9)
9. Uniwersytet Wrocławski- Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii (7)
10. Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie- Wydział Prawa i Administracji (10)

1. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im Leona Koźmińskiego w Warszawie 
(1)

2. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (2)
3. Wyższa szkoła Zarządzania i Prawa im Heleny Chodkowskiej w Warszawie (3)

Psychologia

1. Uniwersytet Warszawski- Wydział Psychologii (1)
2. Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu- Wydział Nauk Społecznych (3)
3. Uniwersytet Wrocławski- Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych (9)
4. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- Wydział Filozoficzny (2)
5. Uniwersytet Śląski w Katowicach- Wydział Pedagogiki i Psychologii (5)
6. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II- Wydział Nauk Społecznych (8)
7. Uniwersytet Gdański- Wydział Nauk Społecznych (4)
8. Uniwersytet Łódzki- Wydział Nauk o Wychowaniu (10)
9. Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie- Wydział Pedagogiki i Psychologii (7)
10. Uniwersytet Jagielloński- Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (6)

Socjologia

1. Uniwersytet Warszawski- Wydział Filozofii i Socjologii (1)
2. Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu- Wydział Nauk Społecznych (4)
3. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie- Wydział Filozoficzny (3)
4. Uniwersytet Śląski w Katowicach- Wydział Nauk Społecznych (6)
5. Uniwersytet Łódzki- Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (2)
6. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II- Wydział Nauk Społecznych (9)
7. Uniwersytet im Mikołaja Kopernika w Toruniu- Wydział Humanistyczny (7)
8. Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie- Wydział Filozofii i Socjologii (8)
9. Akademia Górniczo- Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie- Wydział Nauk 

Społecznych Stosowanych (10)
10. Uniwersytet Warszawski- Instytut Stosowanych Nauk Społecznych (5)

1. Collegium Civitas w Warszawie (1)
2. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (2)
3. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (7)
4. Wyższa Szkoła Biznesu w Szczecinie (5)
5. Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gleyszorta w Pułtusku (8)
6. Górnośląska Wyższa szkoła Handlowa im W. Korfantego w Katowicach (3)
7. Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie 

(9)
8. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (6)
9. Szkoła Wyższa im Bogdana Jańskiego w Warszawie (10)

Zarz¹dzanie i ekonomia

1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (1)
2. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (4)
3. Akademia Ekonomiczna w Krakowie (2)
4. Akademia Ekonomiczna im Karola Adamieckiego w Katowicach (7)
5. Akademia Ekonomiczna im O. Langego we Wrocławiu (6)
6. Uniwersytet Warszawski- Wydział Nauk Ekonomicznych (3)
7. Uniwersytet Warszawski- Wydział Zarządzania (5)
8. Uniwersytet Jagielloński- Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (8)
9. Politechnika Warszawska- Wydział Inżynierii Produkcji (9)
10. Uniwersytet Łódzki- Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny (10)

1. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im Leona Koźmińskiego w Warszawie 
(1)

2. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (2)
3. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (5)
4. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie (7)
5. Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu (10)
6. Górnośląska Wyższa szkoła Handlowa im W. Korfantego w Katowicach (3)
7. Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im Fryderyka Skarbka w 

Warszawie (4)
8. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu (6)
9. Wyższa Szkoła Humanistyczna-Ekonomiczna w Łodzi (8)

Najbardziej znaczącym czynnikiem decydującym o zatrudnieniu absolwenta jest znajomość języków obcych. 
Pracodawcy wskazują, że obecnie absolwentom brakuje zdolności do nabywania nowych umiejętności, wiedzy 
kierunkowej oraz znajomości języków obcych. Największe szanse zatrudnienia w większości departamentów 
mają absolwenci zarządzania i ekonomii oraz psychologii. Znacząca większość studentów myśli o swoim rozwoju 
zawodowym. Wejście studentów na rynek pracy ułatwiają uczelnie wyższe organizując wydarzenia związane 
z tą tematyką. Zdaniem studentów znacznej poprawie powinna ulec organizacja praktyk studenckich, które są 
istotnym elementem kształcenia przyszłych pracowników.
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3.3. Potrzeby rozwojowe 
menedżerów 
i specjalistów HR

W pierwszym kwartale 2008 rozpoczęło się wdrażanie więk-

szości priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

(PO KL). Na edukację, szkolenia, projekty dotyczące rynku 

pracy, badanie, projekty szkoleniowe, przeznaczono w aktu-

alnym okresie programowania 2007-2013 ponad 11,4 mld 

euro. Polska będzie krajem realizującym największy program 

współfinansowany z EFS w historii Unii Europejskiej. 

„Co piąte euro wydane w państwach UE z Europejskie-

go Funduszu Społecznego, będzie wydane w Polsce. To 

ogromna odpowiedzialności i niepowtarzalna okazja, aby 

rozwinąć rynek edukacyjny i doradczy w naszym kraju, 

wzmocnić i unowocześnić instytucje rynku pracy, dostoso-

wać podaż edukacyjną do popytu na rynku pracy i zrealizo-

wać wiele innych, pożytecznych projektów dla przykładu 

w ramach projektów społecznej odpowiedzialności biznesu, 

które również mogą być realizowane ze wsparciem EFS.”

Piotr Palikowski 

WYKRES 47. SZKOLENIA DLA MENEDŻERÓW ZREALIZOWANE W 2007 ROKU

Źródło: badanie PSZK

 W 2007 r. 30% badanych firm zrealizowało szkolenia dla menedżerów z zakresu 
umiejętności interpersonalnych, a 21% z zakresu umiejętności menedżerskich i przy-
wódczych. Wyniki te są bardzo bliskie planom szkoleniowym dotyczącym roku 2007.

 W porównaniu do planów na 2007 r. znacznie mniej firm zrealizowało szkolenia do-
tyczące tematyki szkoleń (13%, a nie jak planowano 44%). Zwiększyła się natomiast 
liczba firm, które przeprowadziły szkolenia z doboru pracowników (15% badanych, 
gdy planowało tylko 7%).
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WYKRES 48. SZKOLENIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2008 R.

Źródło: badanie PSZK

 Co czwarta badana firma planuje szkolenia z umiejętności interpersonalnych. Jest to 
nieznaczny spadek w porównaniu z rokiem 2007.

 Wzrasta znaczenie szkoleń o tematyce doboru pracowników oraz oceny okresowej 
pracowników.
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WYKRES 49. FORMY OFERTY EDUKACYJNEJ NIEDOSTATECZNIE ROZWINIĘTE NA RYNKU POLSKIM

Źródło: badanie PSZK

 Zdaniem respondentów na polskim rynku niedostatecznie rozwinięte są formy 
edukacji opartej na warsztatach (30% badanych), pracy indywidualnej (27%) oraz 
otwartej formule spotkań klubowych (25%). Opinie respondentów jest bardzo po-
dobna do tej, wyrażonej w roku ubiegłym. Można więc wysunąć wniosek, że oferta 
edukacyjna na polskim rynku edukacyjnym nie ulega zmianie i wciąż nie odpowiada 
potrzebom szkoleniowym polskich firm.
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WYKRES 46. POTRZEBY ROZWOJOWE MENEDŻERÓW PERSONALNYCH

Źródło: badanie PSZK
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 Co czwarty respondent wskazał na potrzebę rozwojową menedżerów personalnych 
w zakresie wynagradzania pracowników. Jest to znaczący wzrost w stosunku do 
poprzedniego roku, kiedy na tą tematykę wskazało tylko 11% badanych.

 19% respondentów deklaruje, że należy szkolić menedżerów personalnych w 
zakresie rekrutacji i selekcji (w ubiegłym roku jedynie 6,4% badanych), a 18% - w 
zakresie prawa pracy.

 Mniejszego znaczenia nabrały szkolenia dotyczące rozwoju umiejętności interperso-
nalnych (4% respondentów obecnie, 12,9% w ubiegłym roku).
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Źródło: Badanie PSZK

WYKRES 50. SPOSÓB PLANOWANIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU HR W ORGANIZACJI
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 W ponad połowie firm (54%) układany jest roczny plan edukacyjny dla każdego pra-
cownika z działu HR. Jest to dość znaczący wzrost w stosunku do poprzedniego roku, 
kiedy ten sposób planowania szkoleń wykorzystywało 44% badanych przedsiębiorstw.

 Jednocześnie zmniejszył się odsetek firm, które wybierają szkolenia doraźnie, w miarę 
pojawiania się potrzeby i odpowiadającej jej oferty rynkowej (z 37% badanych do 30%). 
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WYKRES 51. PRZYCZYNY BRAKU PLANÓW EDUKACYJNYCH

Źródło: badanie PSZK

 Do najczęściej wymienianych przyczyn planów edukacyjnych zaliczyć można brak 
systemu zarządzania kompetencjami (36% badanych) oraz ograniczenia finansowe 
firmy (20%). W przypadku obu czynników obserwujemy pozytywny trend, gdyż w 
poprzednim roku wymieniało je więcej respondentów – odpowiednio 42% i 25%. 
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Źródło: Badanie PSZK

WYKRES 52. WPŁYW MENEDŻERÓW PERSONALNYCH NA PLANOWANE SZKOLEŃ W ORGANIZACJI
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 W ponad połowie organizacji (56%) menedżerowie personalni mają duży wpływ na 
planowanie szkoleń. Jest to o 8  punktów procentowych więcej niż w ubiegłym roku. 
Zwiększył się też odsetek firm, w których wpływ ten określa się jako bardzo duży (z 
12% do 18% badanych organizacji)
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Źródło: Badanie PSZK

WYKRES 53. OCENA EFEKTYWNOŚCI PROWADZONYCH SZKOLEŃ

Menedżerowie biorą udział 
w procesie badania 
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 W 75% badanych firm menedżerowie personalni biorą udział w procesie badania 
efektywności szkoleń. Jest to wzrost z porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy 
takiej odpowiedzi udzieliło 63% respondentów.
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Źródło: Badanie PSZK

 WYKRES 54. METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

 Badania ankietowe wykorzystywane są przez 36% badanych firm. Jest to wciąż 
najpopularniejsza metoda oceny efektywności szkoleń.

 Wzrasta odsetek firm stosujących badanie efektywności szkolonych pracowników 
(z 23% do 29%) oraz wywiady i dyskusje z pracownikami (z 19% do 25%).
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Wśród najczęściej dostrzeganych potrzeb rozwo-
jowych menedżerów personalnych są takie obszary 
tematyczne jak: wynagradzanie pracowników, rekru-
tacja i selekcja oraz prawo pracy. W roku 2007 co 
trzecia badana organizacja przeprowadziła szkolenia 
z zakresu umiejętności interpersonalnych. Ta tem-
atyka szkoleń jest dominująca jeśli chodzi o szkole-
nia przewidziane do realizacji w 2008 r. Na polskim 
rynku szkoleniowym niedostatecznie rozwinięte są 
takie formy edukacji, jak warsztaty, praca indywidu-
alna i otwarte spotkania klubowe. Niedostosowanie do 
potrzeb rynkowych polskiego rynku szkoleniowego nie 
uległo znacznemu zmniejszeniu w stosunku do 2007 
r. W większości organizacji układany jest roczny plan 
edukacyjny dla każdego pracownika z działu HR. Jako 
przyczynę braku planów edukacyjnych w organizac-
jach najczęściej podawano brak systemu zarządzania 
kompetencjami. Menedżerowie personalni mają 
przeważnie duży lub bardzo duży wpływ na planow-
anie szkoleń w organizacji oraz biorą udział w proce-
sie badania efektywności szkoleń. Najpopularniejszą 
metodą oceny efektywności szkoleń są badania an-
kietowe. Wzrasta odsetek fi rm stosujących badania 
efektywności szkolonych pracowników oraz wywiady 
i dyskusje z pracownikami. 
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Czas na przywództwo
Rozmowa z Jackiem Kałłaurem,
członkiem zarządu ds. zasobów ludzkich TP S.A.

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, które-

go jest Pan jednym z założycieli, ogłosiło rok 2008 

„Rokiem Kapitału Ludzkiego”. Jak Pan, jako członek 

zarządu Telekomunikacji Polskiej SA, pojmuje swoją 

misję w ramach tego wydarzenia?

Osoby odpowiedzialne za kapitał ludzki w swoich fir-

mach mogą przyczynić się do promowania dobrych 

praktyk w zakresie zarządzania nim i pomnażania go. 

Telekomunikacja Polska rzeczywiście bardzo się zmie-

nia pod tym względem i wiele naszych rozwiązań może 

stanowić inspirację dla innych.

Półtora roku temu mówił Pan o wielu zmianach, do 

których drogę miało otworzyć podpisane wówczas 

w Telekomunikacji porozumienie społeczne. Czego 

udało się w tym czasie dokonać?

Porozumienie ze związkami zawodowymi stanowiło 

zerwanie z zaklętym kręgiem, w którym firma restruk-

turyzująca się ogranicza koszty i liczbę stanowisk pra-

cy, ale nie oferuje żadnej pozytywnej perspektywy dla 

pozostałych. Natomiast nasze porozumienie społeczne 

powiązało ze sobą trzy elementy: likwidację zbędnych 

stanowisk z towarzyszącą temu osłoną socjalną, rekru-

tację ludzi o kompetencjach, które są niezbędne dla re-

alizacji misji firmy wraz z podwyżkami dla najlepszych 

pracowników. Godzimy się, że pewna liczba stanowisk 

musi ulec likwidacji, bo zmienia się otoczenie bizneso-

we. Staramy się tym pracownikom zapewnić możliwie 

najbardziej godziwe warunki odejścia. Jednakże nie 

widzimy sprzeczności w tym, że część ludzi odchodzi, 

a innych przyjmujemy do pracy, bo przyjmujemy pra-

cowników o innym profilu kompetencyjnym. Jesteśmy 

firmą technologiczną, która musi mieć dopływ „świeżej 

krwi”, żeby dalej się rozwijać. I jeszcze jedno: większo-

ści pracowników, którzy pozostają, oferujemy podwyżki 

po to, aby utrzymywać wysokość wynagrodzeń w firmie 

na konkurencyjnym poziomie wobec rynku pracy.

Dlaczego większości, a nie wszystkim?

Dlatego, że część już jest wynagradzana na bardzo do-

brym poziomie. Staramy się podnosić płace tym, którzy 

albo są na niższym poziomie niż być powinni, albo wy-

różniają się w osiąganiu celów zawodowych.

Jakie cyfry możemy tu podać?

W zeszłym roku odeszło z firmy ok.2,5 tysiąca pracowni-

ków; z drugiej zaś strony przyjęliśmy ponad 500 pracow-

ników, głównie do funkcji sprzedażowych, badań i rozwoju 

czy innych wymagających nowoczesnej wiedzy i kompe
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tencji. Z kolei podwyżki wynagrodzenia (średnio o 4 proc.) 

dostało 16 tys. pracowników, to jest ok.60 proc. zatrudnio-

nych w TP SA. To zdecydowanie więcej niż w poprzednich 

latach – gdy praktycznie niemal zamroziliśmy wzrost płac.

Jaki wpływ na odchodzenie ludzi z firmy miała re-

strukturyzacja, a jaki zmiany na rynku pracy, a więc 

emigracja i wzrost płac?

To, co się dzieje w świecie zewnętrznym, ma wpływ 

również na nas, ale Telekomunikacja Polska jest w lepszej 

sytuacji niż większość firm na rynku. Po pierwsze, proces 

restrukturyzacji prowadzimy przynajmniej od roku 2001. 

Jeżeli porównamy np. Pocztę Polską i Telekomunikację 

Polską, które wywodzą się przecież z jednego pnia, to są 

to już zupełnie różne firmy mające inne problemy.

Po drugie, dzięki restrukturyzacji (ale i awansowaniu lu-

dzi, płaceniu za wysokie kompetencje) aktualne śred-

nie wynagrodzenie w Telekomunikacji Polskiej wynosi 

ok.4900 zł, kiedy ogólna średnia na rynku – i to już po 

kilkunastoprocentowych podwyżkach w 2007 roku! 

– dochodzi do 3200 zł. W TP SA praca jest ciężka, a cią-

gła restrukturyzacja też pociąga dodatkowe obciążenie 

dla pracowników, ale też wynagradzana jest na dobrym 

poziomie – dlatego płace nie są głównym powodem, 

dla którego pracownicy odchodzą z firmy.

Po trzecie, mimo że TP SA restrukturyzuje się, mamy cią-

gle bardzo głębokie zaplecze kadrowe. Dodatkowo co 

roku aplikują do nas tysiące młodych ludzi, którzy chcą 

podjąć u nas pierwszą pracę, bo to jest bardzo dobra 

firma i swoista kuźnia kompetencji, dająca bardzo dobry 

start młodym ludziom w życie zawodowe. Bo niezależ-

nie od tego, że prowadzimy od lat program restruktu-

ryzacji – TP SA jest firmą stabilną, jedną z największych 

Polsce, starającą się wprowadzać nowoczesne rozwią-

zania. A to wszystko przyciąga młodych ludzi.

Rozumiem, że to dopiero kontekst do zmian, o któ-

rych chciał Pan mówić jako o przykładach dobrych 

praktyk?

Jeżeli chodzi o inne rzeczy, zakończyliśmy proces war-

tościowania stanowisk pracy. W związku z tym zwarto-

ściowaliśmy około 850 typowych stanowisk pracy, co 

umożliwiło nam uszeregowanie całej populacji ponad 

24 tys. pracowników. Stworzyliśmy plan tzw. sukcesji 

kadrowej i wdrożyliśmy system SKOR, czyli system oce-

ny rocznej dla wszystkich pracowników. Przeprowadzi-

liśmy drugi z kolei proces wyłaniania talentów z grupy 

tysiąca osób zgłoszonych z różnych części organizacji; 

dla laureatów stworzymy specjalne programy rozwoju, 

które umożliwią im w perspektywie dalszy awans w or-

ganizacji, a firmie sukcesy.

Czy rozwój talentów to elitarny program?

I tak, i nie. Bo chociaż posiadanie talentu jest czymś 

wyjątkowym, to proces zgłaszania kandydatur jest cał-

kiem egalitarny: mógł w nim wziąć udział każdy z 24 

tys. pracowników TP SA, a także z PTK Centertel. Z tych 

zgłoszonych tysiąca pracowników wyselekcjonowaliśmy 

metodą assesment center 76 osób. Najważniejsze w tym 

było to, że pracownicy, o których na codzień w naszej 

wieloszczeblowej organizacji się nie słyszy, mieli szansę 

się przebić, zostać zauważonym. Teraz będą mieli pro-

gramy rozwojowe, które pozwolą im osiągnąć jeszcze 

większe sukcesy zawodowe w przyszłości, a firmie za-

pewnią potencjalnych „zmienników” dla obecnej kadry 

liderów.

W jakiej relacji pozostaje program rozwoju talentów 

do planu sukcesji?

Plan sukcesji jest swoistą diagnozą zdrowia. Pokazuje, 

w jakie funkcje organizacji są silne lub słabe. Z kolei 

utalentowani ludzie są wykorzystywani do wypełniania 

planu sukcesji. Plan sukcesji jest programem, w któ-

rym każdy menedżer wskazuje, kto może go zastąpić 

i w jakim czasie, gdyby zaistniała taka konieczność. 

Rozpatrujemy to w różnej skali czasowej w odniesieniu 

do trzech potencjalnych kandydatów. Jeżeli padnie od-

powiedź, że nie ma żadnego człowieka w organizacji, 

który mógłby zastąpić danego menedżera, to oznacza, 

że organizacja jest słaba w tym miejscu i należy może 

pomyśleć o „świeżej krwi” lub przyjrzeć się rozwojowi 

dotychczasowych pracowników. Jeżeli się okazuje, że 
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czy czterech kandydatów to znaczy, że organizacja ma 

głębokie zaplecze w danym miejscu i środki należy ra-

czej alokować gdzie indziej. Nie oznacza to oczywiście, 

że osoba, która jest wskazana jako sukcesor, musi dane-

go menedżera natychmiast zastąpić, a jedynie, że może 

zastąpić albo że należałoby ją w tym kierunku rozwijać.

Czy menedżerowie nie obawiają się konkurencji suk-

cesorów i szczerze się troszczą o ich posiadanie?

Każdy menedżer dostaje swoje wynagrodzenie z dwóch 

powodów: z uwagi na wyniki biznesowe, które osiąga, 

i z uwagi na zarządzanie zespołem. To drugie oznacza 

też rozwój sukcesorów. Dobry menedżer nie obawia się 

konkurencji swoich podopiecznych – bo sam jest dobry 

i także może liczyć na awans. Jeżeli jednak nie rozwija 

swojego zespołu, to po pierwsze nie wykonuje części 

swojej pracy, a po drugie i tak nie uchroni go to przed 

konkurencją, bo sukcesor może się znaleźć w departa-

mencie kolegi, gdzie są porównywalne kompetencje. 

No i wreszcie, jeśli nie ma sukcesora, to może się zda-

rzyć, że sam nie będzie mógł skorzystać z rewelacyjnej 

dla siebie opcji, np. promocji lub stażu zagranicznego. 

Przestańmy patrzeć na rozwijanie podległych pracowni-

ków z perspektywy zagrożenia, a nauczymy się patrzeć 

z perspektywy normalnego menedżerskiego obowiązku 

– ale i szansy na promocję dla siebie.

Wiele przedsiębiorstw nie tylko nie troszczy się 

o plan sukcesji, ale wręcz boryka się z luką poko-

leniową. Jakie doświadczenia ma w tej dziedzinie 

Telekomunikacja Polska?

Najważniejszą rzeczą jest przeciwdziałanie próbom 

zamknięcia firmy na świetnych ludzi z zewnątrz. Są 

różne strategie działania w warunkach zmiany w oto-

czeniu biznesowym. Jedna strategia może polegać na 

tym, żeby zablokować całkowicie rekrutację nowych 

pracowników do firmy po to, żeby zmniejszyć skalę re-

dukcji zatrudnienia. Minusem tego rozwiązania jest to, 

że zamyka się firmę na dopływ nowej wiedzy, nowych 

kompetencji, które trudno czasami wykształcić w firmie 

w krótkim czasie.

Drugą strategią jest wymiana kadr, bez żadnych ograni-

czeń, według zasady – że jeżeli się pojawi ktokolwiek, 

kto ma świeższe kompetencje, to należy wymienić tego 

starszego pracownika na tego młodszego. Najlepiej 

jeszcze, żeby ten młodszy miał niższe wynagrodzenie, 

to wtedy jeszcze firma zaoszczędzi.

My wybraliśmy strategię pośrednią: z jednej strony nie 

otwieramy firmy na nieograniczoną rekrutację z zewnątrz, 

dbając w ten sposób o naszych wieloletnich pracowni-

ków, a gdy odchodzą z firmy, wynagradzamy ich lojalność 

i wkład pracy w postaci godziwych odpraw. Z drugiej 

strony nie popełniamy błędów tych, którzy w takiej sy-

tuacji mogliby całkowicie zamknąć firmę i powiedzieć, że 

rekrutacji zewnętrznej nie będzie. Nie zamykamy firmy – 

a w miarę możliwości pozyskujemy rokrocznie ponad 500 

osób z zewnątrz spośród absolwentów albo osób o unikal-

nych dla nas kompetencjach, bo myślimy o przyszłości tej 

firmy za parę lat, a nie tylko o dniu dzisiejszym.

W jaki sposób Telekomunikacja Polska chce osiągnąć 

przewagę, aby przyciągnąć do pracy ludzi z właści-

wymi kompetencjami oraz zaangażowanych?

Przewagi trzeba szukać w różnych dziedzinach, ciągle 

starać się być coraz lepszym. Nawet gdy chodzi o wy-

nagrodzenie, to przewagę można zwiększać nie tylko za 

pomocą ich wysokości. Mamy np. wprowadzony w ze-

szłym roku program opcji menedżerskich dla grupy 350 

kluczowych menedżerów firmy. To jest jeden z szer-

szych akcjonariatów menedżerskich w Polsce.

Z drugiej strony wprowadziliśmy program darmowych 

akcji France Telecom dla każdego pracownika grupy 

TP. Uruchomienie tego programu jest uzależnione od 

osiągnięcia pewnych parametrów biznesowych w skali 

całej grupy FT, na które składają się także wyniki grupy 

TP. Mamy programy motywacyjne, a w tym roku wpro-

wadziliśmy system prowizyjny dla sprzedawców uza-

leżniający w jeszcze większym stopniu wysokość wy-

nagrodzenia, które otrzymują od konkretnych wyników 

własnej sprzedaży.

Reasumując, my ciągle staramy się coś ulepszyć – na-

wet nie dlatego, że to, co jest, jest złe, tylko dlatego, że 

może być lepsze. To, co robimy, robimy z myślą o przy-

szłości, nie tylko z myślą o teraźniejszości.
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Wspominał Pan również o możliwościach rozwoju. 

Czy poza akcjami France Telecom, Telekomunikacja 

Polska oferuje też jakieś programy rozwoju w ra-

mach międzynarodowej grupy?

Rzeczywiście w tej chwili mamy kilkadziesiąt osób prze-

bywających za granicą na różnego typu stażach, w tym 

część na wysokich stanowiskach kierowniczych. Ludzie 

ci nabywają nowe kompetencje i przeważnie wracają do 

nas. To jest wymiana w obie strony. Oczywiście trochę 

więcej pracowników FT pracuje czy pracowało na stano-

wiskach kierowniczych w Telekomunikacji Polskiej niż 

odwrotnie, ale proces jest zdecydowanie dwustronny 

– coraz więcej naszych pracowników zajmuje kierowni-

cze stanowiska we France Telecom i ten proces będzie 

się pogłębiał jako naturalny efekt „umiędzynarodowie-

nia” grupy FT.

Z drugiej strony następuje proces ograniczenia liczby 

ekspatów zatrudnionych w naszej spółce, co jest wy-

nikiem pewnego transferu know-how, jaki dokonał się 

przez te lata. To też wynik obejmowania najwyższych 

stanowisk kierowniczych przez Polaków, którzy w mię-

dzyczasie zyskali nowe doświadczenie. Dwudziestu 

kilku ekspatów w organizacji zatrudniającej ok.24 tys. 

ludzi to naprawdę niewielu (wcześniej było trzydziestu 

kilku). Zmniejszenie tej skali było możliwe właśnie dzię-

ki tym programom wymiany międzynarodowej, które 

były w ostatnich latach realizowane.

Czy wśród różnych nowych programów jest jakiś 

szczególnie Panu bliski?

W zeszłym roku został wypracowany, a w tym roku jest 

wprowadzony nowy model przywództwa w organizacji. 

Jest on wyjątkowo pragmatyczny. Ja tylko podam pięć 

priorytetów tego modelu:

1) działaj zawsze z myślą o kliencie,

2) po prostu zrób, nie zwlekaj,

3) myśl nieszablonowo,

4) nie komplikuj,

5) działaj szybko.

Jeżeli wcześniej komuś Telekomunikacja kojarzyła się 

z powolną i zbiurokratyzowaną firmą, to robimy wszyst-

ko, aby zmienić zdanie klientów na ten temat. Mamy 

nowego, dynamicznego prezesa z nową wizją organiza-

cji. W tej chwili trwa uzupełnianie zarządu i kształtowa-

nie się zespołu, który jest w stanie tę wizję zrealizować. 

Mamy z jednej strony pracowników przywiązanych do 

firmy i kompetentnych, jak również sporo ludzi o naj-

wyższych kompetencjach spośród tych, którzy zostali 

przyjęci do pracy w firmie w ciągu ostatnich paru lat. 

Mamy umowę społeczną, która przedstawia pewną dłu-

goletnią perspektywę dla pracowników firmy, gwaran-

tując jednocześnie parasol socjalny na okres prowadzo-

nej restrukturyzacji, ale także umożliwia pozyskiwanie 

dla firmy nowych kompetencji z rynku pracy.

Wprowadziliśmy wszystkie nowoczesne narzędzia za-

rządzania HR, takie jak ocena roczna pracownika, po-

lityka wynagrodzeń, plan sukcesji kadrowej, program 

rozwoju talentów, czy w końcu akcje pracownicze. Te 

inwestycje w pracownika w sposób naturalny wspie-

rają wdrożenie nowej wizji firmy, w tym nowego mo-

delu przywództwa po to, aby Telekomunikacja Polska 

SA była w przyszłości jeszcze nowocześniejsza niż jest 

– szybciej reagowała na potrzeby klienta i abyśmy mogli 

pomnażać powierzony nam kapitał ludzki.

Dziękuję za rozmowę

Paweł Berłowski

Źródło: Personel i Zarządzanie, numer 6/2008
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Strategiczna CSR
Rozmowa z Markiem Metryckim, prezesem Deloitte Polska,
o miejscu odpowiedzialności społecznej w działaniach przedsiębiorstw

Pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu znane 

jest w Polsce już około 10 lat. I nic specjalnego się 

nie działo, aż tu nagle tak duże zainteresowanie?

Myślę, że jest to kwestia dojrzałości rynku. Proces 

kształtowania się świadomości wokół CSR zaczął się 

w Polsce lata temu. Z punktu wiedzenia zarządów i ich 

celów możemy wyróżnić kilka etapów rozwoju świado-

mości CSR w firmach: od zupełnej ignorancji (część firm 

mówi: „to nie jest nasz problem”), poprzez etap kształ-

towania wizerunku (działania społeczne służą jedynie 

pokazaniu, że firma jest życzliwa otoczeniu), etap za-

rządzania ryzykiem (firmy asekurują się przed pojawie-

niem się tzw. sytuacji kryzysowych lub rozwiązują już 

zaistniałe kryzysy) aż po etap, w którym CSR pojawia 

się jako element firmowej strategii. W tej ostatniej fa-

zie CSR staje się w firmie częścią działań biznesowych. 

Takim przykładem firmy strategicznie podchodzącej do 

odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa może 

być Toyota, która od 1997 r. wprowadzała na rynek 

Priusa – samochód z napędem hybrydowym, zuży-

wającym znacznie mniej paliwa. Na początku nikt na 

świecie nie przypuszczał, że napęd hybrydowy może 

zmienić rozkład sił w przemyśle samochodowym. Ale 

tak się stało: idea łącząca innowacyjność i dbałość 

o środowisko naturalne przyniosła w dłuższej perspek-

tywie sukces. Teraz wszyscy pracują nad tego rodzaju 

rozwiązaniami.

W Polsce odpowiedzialność społeczną często prze-

ciwstawia się skuteczności biznesu. Wiele firm jeszcze 

nie miało kiedy poznać smaku długookresowych stra-

tegii, ale poznało już bezwzględność konkurencji. Dla 

licznych osiąganie zysku i zaangażowanie społeczne 

wykluczają się.

Jestem zdania, że formułowanie alternatywy: albo chęć zy-

sku, albo bycie dobrym obywatelem jest wielkim błędem. 

Firmy są nastawione na zysk. To są organizacje, których 

celem i powołaniem jest budowanie wartości dla akcjo-

nariuszy. CSR jako część strategii również jest elementem 

budującym wartość dla akcjonariuszy – zwiększa zysk firm 

w dłuższym terminie.

Jest wiele firm na wstępnym etapie rozwoju, którym dale-

ko jest do połączenia CSR ze strategią, dlatego że walczą 

o przetrwanie, o pozycję na rynku. Są niedojrzałe. Nasze 

obserwacje bardzo wielu klientów przekonują jednak, że 

nie ma możliwości, by firma stała się na trwałe liderem, je-

śli nie potrafi wprząc strategii CSR do strategii biznesowej. 

W dłuższej perspektywie nie przetrwa jako lider. Zgoda ze 

wszystkimi interesariuszami: fair play wobec pracowników, 

klientów, dostawców, wobec całego otoczenia, jest warun-

kiem koniecznym utrzymania wiodącej pozycji firmy. To, 

że na rynku odczuwalna jest duża presja konkurencji, tym 

bardziej powinno skłaniać firmy do działań prospołecznych: 

jeśli my ich nie wykonamy, to zrobią to konkurenci, osiąga-

jąc w dłuższej perspektywie przewagę i zysk.
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Badanie przeprowadzone przez SGH i PSZK na próbie 

230 dużych firm pokazało, że strategię CSR posiada 

3,5 proc., czyli 8 przedsiębiorstw. Czy te liczby nie 

pokazują, jak śmiesznie mała liczba przedsiębiorstw 

angażuje się w tym kierunku?

Działania CSR-owe podejmuje w Polsce dużo więcej 

przedsiębiorstw, choć rzeczywiście wydaje się, że to zna-

komita mniejszość włączyła je jako ważny element strate-

gii biznesowej. Ale to właśnie pokazuje skalę, możliwości 

i szanse dla firm, które właściwie zaczną wykorzystywać 

CSR. Wystarczy rzut oka na przedsiębiorstwa osiągające 

długotrwały sukces na rynkach zachodnich.

Na ile skuteczna jest presja interesariuszy na zacho-

wania firm? Czy możemy podać przykłady spektaku-

larnych akcji również w Polsce?

Wystarczy poobserwować naszą rzeczywistość. Choćby 

kwestia pakowania zakupów do torebek foliowych w su-

permarkecie, które może są wygodne, ale zanieczysz-

czają środowisko na setki lat. Przez ostanie ćwierć wieku 

wszyscy używali torebek foliowych, a wystarczyło, że 

jedna organizacja zorganizowała kampanię reklamową, 

by coraz to nowe sieci handlowe zaczęły się wycofywać 

z jednorazowych torebek na rzecz siatek wielokrotnego 

użytku. Stała się rzecz naprawdę rzadka i ważna – klienci 

zmienili swoje zwyczaje i oczekiwania, wzięli bez prote-

stu większą odpowiedzialność na siebie w imię wyższej 

racji. Wizerunek sieci na tym nie ucierpiał, wręcz prze-

ciwnie. Klienci supermarketów stają przed wyborem: jeśli 

nie mają własnej torby, muszą zapłacić za nową w skle-

pie. Zgadzają się na to, bo widzą wspólną długofalową 

korzyść. Podejrzewam, że za 5 lat sklep, który będzie 

oferował torebki foliowe, nie przetrwa na rynku. Interesa-

riusze zagłosują nogami.

Jeżeli na rynku energetycznym niedługo będziemy mieli 

konkurencję, to firma, która będzie ignorowała w sposób 

ostentacyjny wpływ swojej działalności na środowisko na-

turalne, będzie miała trudniejsze zadanie przy zdobyciu 

zaufania klientów aniżeli firma, która pokaże społeczeń-

stwu swój wizerunek proekologiczny. Eliminowanie emisji 

toksycznych substancji, ograniczanie emisji CO
2
, który po-

woduje efekt cieplarniany – z tego firmy przemysłowe są 

rozliczane już dziś.

Które z działań na rzecz pracowników Deloitte jako 

interesariuszy są dla Państwa najważniejsze?

Mamy np. specjalny program rozwijania talentów „Pur-

suit of Excellence” przygotowany dla wyższej kadry me-

nedżerskiej Deloitte w Polsce.50 osób o wyjątkowym po-

tencjale dla firmy ma zapewnioną dzięki niemu specjalną 

ścieżkę rozwoju. Ale nie zapominajmy o pozostałych pra-

cownikach. Mając w Polsce 1000 zatrudnionych, wyda-

jemy ponad 10 milionów zł rocznie na szkolenia. Średni 

budżet szkoleniowy pracownika to ponad 10 tysięcy zł. 

W ten sposób rozumiemy naszą inwestycję w kapitał ludz-

ki i to jest wpisane w naszą strategię CSR. Bo ci ludzie dają 

nam wartość w postaci satysfakcji naszych klientów, ale 

też część tych osób przechodzi potem do biznesu. Są wy-

kształceni, zasilają kadry gospodarki nieraz na kluczowych 

stanowiskach.

Na czym polega wyjątkowość programu „Pursuit of 

Excellence”?

Wybieramy tych najlepszych i budujemy dla nich specjalny 

program szkoleniowo-coachingowy, by mogli jeszcze bar-

dziej się rozwinąć, żeby byli top-liderami na rynku. Mają 

specjalnie dobrany zestaw szkoleń dający im możliwość 

rozwoju w tych obszarach, które wymagają szczególnej 

uwagi. Korzystają z opieki coachów, którzy spotykają się 

z nimi regularnie i na bieżąco dają możliwość pracy nad 

sobą, w szczególności nad elementami miękkimi, umie-

jętnościami typowymi dla liderów. Są to szkolenia bardzo 

indywidualne, dostosowane do ich konkretnych potrzeb. 

Wierzymy, że ci ludzie będą liderami przyszłości. To jest 

nasza inwestycja w kapitał ludzki, ale także w polską go-

spodarkę przyszłości.

Z jaką grupę interesariuszy wiążą się działania w ra-

mach Fundacji im. Lesława Pagi?

Jednym z głównych interesariuszy Deloitte jest środo-

wisko akademickie, studenci. Podstawą naszej firmy są 

talenty, wiedza, ludzie i wykorzystanie ich w perspekty-

wie biznesowej. Dlatego bardzo dużo działań podejmu-

jemy w zakresie edukacyjnym. Do takich należą również 

te, realizowane w ramach wspomnianej fundacji Lesła-

wa Pagi – jesteśmy jej fundatorem i wspomagamy ją 
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w różnych formach. W odróżnieniu od naszych wła-

snych inicjatyw jesteśmy w tym przypadku tylko jed-

nym z wielu podmiotów. W radzie fundacji spotykamy 

się także z przedstawicielami firm, z którymi na co dzień 

konkurujemy i których zresztą bardzo cenimy. Fundacja 

to całkowicie niezależna instytucja i nie kojarzy się ona 

z jakąś jedną firmą, a dzięki temu odbierana jest jako 

instytucja obiektywna.

Wspiera kształcenie przyszłych liderów rynku kapitało-

wego. Temu celowi służy Akademia Liderów Rynku Ka-

pitałowego. Co roku kilkudziesięciu studentów w czasie 

wakacji przez kilka tygodni korzysta z wykładów i szkoleń. 

Następnie mają możliwość stażu w firmach będących part-

nerami przedsięwzięcia. Wielu uczestników programu wy-

korzystuje tę możliwość i uważa ją za doskonały pierwszy 

krok w karierze.

Mamy też własną Akademię Biznesu – program, w którym 

nasi eksperci przedstawiają studia przypadków, prowadzą 

wykłady, seminaria i szkolenia dla studentów. Jest to wie-

dza obejmująca podatki, rachunkowość, konsulting, za-

rządzanie ryzykiem, doradztwo finansowe. Studenci cenią 

te zajęcia ze względu na to, że mogą dowiedzieć się od 

praktyków, jak funkcjonują w gospodarce teorie poznawa-

ne na studiach. Są to dla studentów zajęcia bezpłatne.

Osobną częścią programów edukacyjnych Deloitte są 

konkursy wiedzy dla studentów: Moneta Aurea i Mone-

ta Platina w zakresie wiedzy podatkowej i rachunkowej 

oraz Dealmaker – w zakresie doradztwa finansowego. 

Jest to skuteczny sposób rozwijania wiedzy, bo wiąże 

się z bardzo atrakcyjnymi nagrodami dla najlepszych 

oraz możliwością praktyk. Staramy się pokazywać, że 

doceniamy talenty. To oczywiście leży w naszym intere-

sie, bo później przyciągamy te talenty do pracy w naszej 

firmie albo spotykamy je w rozmowach biznesowych 

z naszymi klientami. Jest to działanie jak najbardziej 

biznesowe, bo CSR musi być częścią biznesu, a równo-

cześnie doskonałym narzędziem promowania fachowej 

wiedzy na rynku.

W naszych konkursach uczestniczy rocznie kilka tysięcy 

studentów z całej Polski, z kilkudziesięciu uczelni. Dzię-

ki nim mogą zdobyć cenne doświadczenie praktyczne 

oraz uzupełnić swoją wiedzę teoretyczną, We wstępnych 

etapach konkursów na łamach największych dzienników 

ogólnopolskich publikujemy artykuły związane z tematyką 

konkursową, a w Internecie – zestawy pytań.

Z Państwa grup interesariuszy jak na razie najmniej 

wiemy o działaniach na rzecz klientów.

Od lat wiele naszych działań CSR-owych adresujemy do 

naszych klientów – licznej grupy menedżerów w firmach 

na rynku polskim. Programy te koncentrują się przede 

wszystkim wokół szerzenia najwyższej jakości wiedzy 

użytecznej do zarządzania firmą, promowania etyki w biz-

nesie oraz pokazywania najlepszych standardów i praktyk 

w działaniu. Mamy wśród takich inicjatyw np. wydawa-

ny od 8 lat raport o nadużyciach gospodarczych w pol-

skich firmach. W tym roku ukazała się już czwarta edycja. 

W ten sposób pokazujemy, jakie elementy przeszkadzają 

firmom w etycznym prowadzeniu ich działalności bizneso-

wej i w jaki sposób inni dają sobie z tym radę. Inicjujemy 

prawdziwą społeczną dyskusję wokół problemu nadużyć.

W tym samym nurcie budowania i propagowania dobrych 

praktyk prowadzimy np. badanie rad nadzorczych. Poka-

zujemy w nim interakcje między radami i zarządami, po-

dajemy wskazówki, jak najlepiej ułożyć współpracę, żeby 

to przynosiło korzyść dla akcjonariuszy.

Jakie inne programy edukacyjne pojawiają się w Pań-

stwa relacji z top menedżerami?

Jednym z ciekawszych moim zdaniem jest Forum 500. Jest to 

cykl spotkań, na które z jednej strony zapraszamy sławnego 

praktyka, którego osiągnięcia menedżerskie są uznane na świe-

cie, a z drugiej menedżerów najwyższego szczebla z najwięk-

szych polskich firm. Dla menedżerów jest to okazja do bezpo-

średniego spotkania z osobami, które nieczęsto pojawiają się 

u nas w kraju. Pierwszym takim gościem był pan Jack Welch, 

gościł u nas właściciel IKEI Ingmara Kamprada, szef NOKII (dziś 

exszef) pana Jorma Ollila i dawny szef banku Lloydsa w Londy-

nie sir Briana Pitmana. Takie spotkania dają możliwość wymia-

ny doświadczeń, poznawania najlepszych praktyk, okazji do 

nawiązania relacji oraz poszukiwania inspiracji.

Organizujemy również bezpłatne konferencje dla naszych 

klientów, podczas których dzielimy się z nimi wiedzą niezwy-

kle potrzebną do codziennego zarządzania firmą. To bardzo 

popularne wydarzenia, które cieszą się ogromnym zaintere-

sowaniem – zawsze mamy dwa–trzy razy więcej chętnych 

aniżeli miejsc. Tematami konferencji są m.in. zagadnienia do-

tyczące fuzji i przejęć, przepisy podatkowe, zamknięcie roku 

finansowego. Konferencje te odbywają się w najwięk
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szych miastach w Polsce i bierze w nich udział tysiące osób. 

W 2007 roku zorganizowaliśmy ok.100 różnych imprez, 

z których część to właśnie bezpłatne spotkania edukacyjne.

W nurcie edukacyjnym mieści się też nasza działalność wy-

dawnicza. Zaczęliśmy wydawać serię książek i w tej chwi-

li wchodzi na rynek sponsorowane i wspierane przez nas 

merytorycznie tłumaczenie książki Michaela Raynora „Para-

doks Strategii”. Książka ta była uznana w USA za jedną z 10 

najważniejszych książek biznesowych sezonu. Poprzednia 

książka „Value Based Management” – prawdziwa encyklo-

pedia wiedzy o zarządzaniu wartością, to z kolei w wielkiej 

mierze efekt pracy naszych kolegów z działu Konsultingu. 

Do tego dochodzą setki artykułów i innych publikacji mają-

cych na celu również edukację biznesową. Jest to świadoma 

strategia CSR związana ściśle ze strategią firmy.

W badaniu PSZK i Szkoły Głównej Handlowej była 

mowa, że tylko 3,5 proc. firm ma formalną strategię 

w tej dziedzinie. Jak jest u Państwa?

CSR jest dla nas kluczowym elementem strategii firmy, 

którą realizujemy. Czujemy, że to buduje naszą wartość na 

rynku, wzmacnia naszą markę. Tu nie chodzi o jakiś zestaw 

programów na pokaz – tom ciężki jak cegła i obrastający 

kurzem na półce. Strategia przejawia się w działaniu. To nie 

jest wymyślenie czegoś i opisanie, ale zrealizowanie celów 

biznesowych. I wiem, że my to robimy, dokładając ciągle 

nowe działania. Są nowe narzędzia, nowe sposoby reali-

zacji. Mamy bardzo konkretnie określonych interesariuszy, 

mamy określone cele które chcemy osiągnąć i mierzymy te 

cele. Te cele mają wpisane w swoje roczne plany menedże-

rowie i konsultanci i są rozliczani z ich realizacji.

Ale czy taka dokumentacja byłaby uznana przez jakiś ze-

wnętrzny zespół audytorski za strategię w zakresie CSR?

Taki audytor otrzymałby od nas prezentacje poszczególnych 

działań, które były zaplanowane, oceny końcowe za ubiegły 

rok rozliczonych już projektów, plany na kolejny rok. Mamy 

więc stos papierów i szereg działań. Przy czym ja osobiście 

uważam te działania za ważniejsze od stosu papierów.

Audyt daje tylko narzędzie, żeby sobie uświadomić, co robi-

my, co chcemy osiągnąć. Dobra strategia CSR powinna zaspo-

kajać potrzeby interesariuszy. Czy właściwie oceniliśmy, kto 

jest naszym interesariuszem? Jakie działania są mu potrzeb-

ne? Co my możemy z tego zapewnić? Działania te muszą 

być przemyślane, mierzalne, wynikać z dobrego rozpoznania 

potrzeb i oceny, na czym budujemy wartość własnej firmy. 

Takie właśnie podejście doradzamy i pomagamy realizować 

również naszym klientom. Doświadczenia naszego zespołu 

konsultantów z zakresu CSR-u pokazują, jak często zarządy 

firm są zaskoczone faktem, że CSR należy planować, rozliczać, 

audytować i odnosić ściśle do strategii biznesowej firmy.

Chodzi więc o to, by nie wspierać wszystkich dookoła 

w sposób chaotyczny i oderwany od własnych celów 

biznesowych oraz wizerunku, jaki firma chce przed-

stawiać swojemu otoczeniu?

Świadoma strategia CSR danej firmy opiera się na potrze-

bach jej interesariuszy. Niektórzy wciąż jeszcze traktują 

CSR jako działania filantropijne, gdzie wydajemy część 

pieniędzy na rzecz potrzebujących. W ten sposób popra-

wiają sobie wizerunek głównie we własnych oczach, dając 

niejako dowód, że oprócz zysku chcą zrobić coś bezintere-

sownego. Ale to nie jest jeszcze świadoma strategia CSR.

Wspieramy też inicjatywy kulturalne, popularyzujemy sztukę 

i uczestniczymy w akcjach charytatywnych. Sponsorowali-

śmy koncerty noworoczne, na które zapraszaliśmy klientów 

i społeczności lokalne. Nasi klienci, byli pracownicy, szefo-

wie firm dowiadują się od nas poprzez takie działania, że ak-

tywność firm w dziedzinie kultury buduje ważną społecznie 

wartość. Jesteśmy autorem projektu fotograficznego „Biznes 

w obiektywie”, w którym adepci sztuki fotograficznej mieli 

możliwość zrobienia zdjęć osobom zarządzającym najwięk-

szymi instytucjami finansowymi w dwóch rolach: zawodowej 

i prywatnej. To bardzo ciekawa inicjatywa łącząca dwa świa-

ty: biznes i fotografię. Zdjęcia miały pokazać z jednej strony 

znane oblicze osób pełniących odpowiedzialne funkcje ale 

przede wszystkich zwrócić uwagę na ich wnętrze.

Każda firma może znaleźć wiele sposobów realizacji po-

wołania do odpowiedzialności społecznej. Ważne jest, aby 

zdać sobie sprawę, że jest to część biznesu. Działaniom 

tym musi więc towarzyszyć wspólny plan i pomysł, zaan-

gażowanie interesariuszy oraz – co bardzo istotne, a czę-

sto pomijane – skrupulatne badanie ich skuteczności.

Dziękuję za rozmowę

Paweł Berłowski

Źródło: Personel i Zarządzanie, numer 9/2008



STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

59

Spółka ArcelorMittal Poland SA zatrudnia ponad 10 

tysięcy osób. Od lutego 2008 r. pracodawca opłaca 

dla zatrudnionych składki na dodatkową emeryturę 

w ramach Pracowniczego Programu Emerytalnego. Aż 

99 proc. załogi prawie natychmiast po uruchomieniu 

PPE zapisało się do programu. Jak Państwu udało się 

tego dokonać?

Program z pewnością był bardzo dobrze rozreklamo-

wany, ale o sukcesie zadecydowała też okazja. Zgodnie 

z umową z reprezentacją związków zawodowych pro-

gram miał ruszyć w listopadzie 2007 r. Jednak z powo-

du biurokratycznych procedur wszystko się przedłużyło 

o trzy miesiące. Mamy bowiem 29 związków zawodo-

wych, wszystkie one musiały bezwzględnie wyrazić zgo-

dę na PPE, potrzebne było namawianie, przekonywanie, 

a czasami wręcz udowodnienie, że dany związek jest za-

rejestrowany w sądzie i reprezentuje pracowników. To 

wszystko wymagało kilku miesięcy pracy, ale w końcu się 

udało to zrobić. Z powodu opóźnienia firma miała jednak 

zaoszczędzone trzymiesięczne składki, jakie zaplanowała 

wpłacać na konta emerytalne pracowników. To bardzo 

duża kwota, bo średnia miesięczna składka w firmie wy-

nosi ponad 50 zł, a zatrudniamy przecież ponad 10 tys. 

osób! Ogłosiliśmy jednak, że te osoby, które zapiszą się 

do PPE od pierwszego lutego 2008 r. otrzymają zaległe 

składki w formie dodatkowej jednorazowej nagrody wy-

noszącej 150 zł.

Poza udowodnieniem naszych czystych intencji – mogliśmy 

przecież uznać te zaległości jako naszą oszczędność – był to 

dodatkowy czynnik motywacyjny do zapisania się do PPE.

Dlaczego innych firmach bywają problemy z udziałem 

w PPE? Czy ludziom nie zależy na dodatkowej emery-

turze?

Kiedy mamy 20,30, a nawet 40 lat perspektywa emerytury 

wydaje się mało realna. Gdyby nie systemy zmuszające nas 

do oszczędzania, większość ludzi byłoby na stare lata nędza-

rzami. Ja sam pewnie nie pamiętałbym o konieczności od-

kładania co miesiąc na dodatkową emeryturę, gdybym nie 

przystąpił do programu w Towarzystwie Funduszy Inwesty-

cyjnych, na który automatycznie potrącana jest składka z każ-

dej z mojej pensji. Zapominamy, że pieniądze z pierwszego 

i drugiego filara ubezpieczeń społecznych wystarczą na eme-

ryturę na poziomie 30-60 proc. dochodów uzyskiwanych 

podczas aktywności zawodowej. W przypadku PPE korzyst-

ne natomiast jest to, że pracownik nie odkłada pieniędzy ze 

swojej pensji, ale robi to za niego pracodawca. Oczywiście są 

ludzie, którzy do tego stopnia koncentrują się na dniu dzisiej-

szym, że nie widzą dodatkowych np.100 zł odłożonych na 

konto, ale kilkanaście złotych podatku, jaki od tej kwoty trze-

ba oddać fiskusowi i o jakie zmniejszy się ich pensja. Innym 

powodem trudności przy wprowadzaniu PPE mogą być lęki, 

brak zrozumienia przez załogę, na czym polega oszczędza-

nie w ramach programu. Potrzebna jest edukacja.

Troskliwa organizacja
Rozmowa z Andrzejem Wypychem dyrektorem ds. personalnych
i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami
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Wspomniał Pan, że wprowadzenie PPE w Arcelor-

Mittal Poland SA poprzedzone było dużą akcją re-

klamową. Jak wyglądało wcześniejsze komunikowa-

nie o PPE zatrudnionym?

Na zainteresowaniu programem na pewno zaważył fakt, 

że to reprezentujące pracowników związki zawodowe 

wynegocjowały stworzenie programu z inwestorem 

w pakiecie socjalnym – mieliśmy więc rzecznika progra-

mu w postaci związków, które nalegały na stworzenie 

programu. Jakkolwiek z punktu widzenia prawa mogli-

śmy sami zdecydować zarówno o formie programu jak 

i o firmie, która będzie go tworzyła, to jednak zdecydo-

waliśmy się uczynić to wspólnie ze związkami.

Jak pokazało życie była to bardzo trafna decyzja. Związ-

kowcy poznawali szczegółowe zasady tworzenia PPE, 

które przekazywał wspomagający nas w procesie two-

rzenia PPE Pan Marek Jankowski z firmy ProBroker Out-

sourcing.

Gdy wspólnie zdecydowaliśmy, iż PPE będą tworzone 

dzięki wnoszonym składkom do Funduszy Inwestycyj-

nych dokonaliśmy wyboru pięciu Towarzystw Funduszy 

Inwestycyjnych, do których skierowane zostały zapyta-

nia ofertowe. Wspólnie uczyliśmy się następnie mecha-

nizmów uzyskiwania zwrotu z inwestycji w jednostki 

uczestnictwa w różnych funduszach oraz np. wpływu 

opłat za zarządzanie na uzyskiwane wyniki finansowe.

Co było brane pod uwagę przy wyborze konkretnego 

towarzystwa?

Jeszcze przed zbieraniem ofert postawiono TFI warunek 

umożliwienia inwestowania w poszczególne fundusze 

z wykorzystaniem tzw. jednostek specjalnych o niż-

szym niż standardowy poziomie opłat za zarządzanie. 

Ważne też były informacje ogólne na temat liczby PPE 

już obsługiwanych przez dane towarzystwo, liczby 

uczestników tych programów, wartości aktywów zgro-

madzonych w ramach PPE i udziału aktywów PPE do 

aktywów ogółem. Uwzględnialiśmy też dane szczegó-

łowe dotyczące stopy zwrotu w każdym z trzech rodza-

jów funduszy, na jakich można gromadzić pieniądze na 

przyszłą emeryturę z PPE, tzn. funduszy bezpiecznego, 

zrównoważonego i akcyjnego. W końcu dokonaliśmy 

symulacji wartości każdego z trzech rodzajów fundu-

szy dla każdego z pięciu towarzystw przy teoretycz-

nym założeniu, że średnia wpłata miesięczna wynosi 

174 zł, spodziewamy się stopy zwrotu brutto 10 proc., 

symulacja dotyczy oszczędzania przez 25 lat, a nomi-

nalna wartość wpłat wyniesie 52 200 zł. Ta jednakowa 

stopa zwrotu w symulacji pozwoliła nam na określenie, 

w jakim stopniu opłaty towarzystw za zarządzanie pie-

niędzmi na kontach pracowników wpływają na wynik 

netto po 25 latach. Różnice między najkorzystniejszym 

a najsłabszym wynikiem wynosiły – w zależności od ro-

dzaju funduszu – od blisko 30 do ponad 40 tys. zł, czyli 

aż 20 proc. Ostatecznie związki zawodowe wybrały TFI 

PZU SA.

Jak się domyślam, wiedza ta była ważna dla de-

cydentów dokonujących wyboru. Na ile docierała 

ona do pracowników, angażując ich emocjonalnie 

w uczestnictwo w programie?

Na pewno więcej informacji pojedynczy pracownik 

uzyskał w kolejnej fazie wdrożenia PPE, gdy już było 

wybrane towarzystwo, a więc znane były już mechani-

zmy związane z gromadzeniem oszczędności. W tym 

momencie materiały informacyjno-edukacyjne były już 

przygotowywane nie tylko przez nas, ale i wspólnie 

z przedstawicielami wybranego TFI. Konstrukcja progra-

mu umożliwia każdemu samodzielny wybór funduszy, 

w których inwestuje się w sposób bardziej bezpiecz-

ny bądź bardziej agresywny. Oczywiście towarzystwo 

przedstawiło też propozycję uniwersalną – tzw. złotego 

podziału składki, zakładającą, że im bliżej emerytury, 

tym więcej środków należy lokować w funduszach bez-

piecznych, a im dalej – czyli im więcej czasu na inwe-

stowanie – tym więcej środków można przeznaczyć na 

inwestycje w akcje. Jeśli więc ktoś nie czuje się kom-

petentny, by samodzielnie zarządzać swoimi oszczęd-

nościami, towarzystwo robi to za niego według tego 

standardowego rozwiązania (co pięć lat zmieniając pro-

porcje inwestowania w każdy z trzech funduszy). Pra-

cownik może jednak również sam wybrać, do którego 

z trzech funduszy trafią pieniądze ze składki opłacanej 

mu przez pracodawcę, albo procentowy podział tych 

pieniędzy pomiędzy fundusze. W ciągu roku każdy pra-

cownik może aż pięć razy bezpłatnie zmienić sposób 

inwestowania.
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Mówił Pan, że firma wpłaca do PPE na każdego pracow-

nika średnio ponad 50 zł miesięcznej składki. Ile kon-

kretnie?

Jest to 1,5 proc. miesięcznego indywidualnego wynagrodze-

nia. Jeśli ktoś zarabia np.3 tys., to składka wyniesie 45 zł, jeśli 

zaś 10 tys., to 150 zł. Poza tym pracownicy mogą na swoich 

kontach gromadzić składki dodatkowe, które pokrywają ze 

swoich dochodów netto. Muszą jednak zadeklarować mini-

mum 50 zł miesięcznie (w każdym momencie mogą się jed-

nak z tego wycofać lub zmienić wysokość). Warto podkreślić, 

że w umowie ze związkami zawodowymi ustaliliśmy składkę 

płaconą przez pracodawcę na poziomie 1,5 proc., ale może-

my jej wysokość w miarę możliwości podnosić. I zamierzmy 

to robić stopniowo co roku, jednak ostateczna decyzja w tym 

zakresie należeć już będzie do stron podczas negocjacji pła-

cowych. Zgodnie z ustawą o PPE składka opłacana prze pra-

codawcę może wynosić nawet do 7 proc. wynagrodzenia 

pracownika. Przy dzisiejszych wynagrodzeniach byłoby to 

średnio po 300 zł miesięcznie!

Jeżeli uczestnik PPE przepracuje u Państwa np. 25 lat, to 

jaka kwota uzbiera się na jego koncie?

Dla każdego z pracowników będzie to inna kwota, gdyż różna 

jest wysokość składek, które w okresie tych 25 lat zostaną 

wpłacone do TFI. Różna może być też forma inwestowania 

gromadzonych składek. No i najważniejsze, nikt dzisiaj nie 

wie, jaka będzie rzeczywista stopa zwrotu z poszczególnych 

funduszy.

Symulacje wykazały jednak, że przy wpłacie w tym okresie 

nominalnej kwoty 52 200 zł i stopie zwrotu na poziomie 

10 proc., będzie to ok.200 000 zł.

Czy każdy pracownik ArcelorMittal Poland ma prawo na-

leżeć do PPE?

Warunek jest tylko jeden, co najmniej 6-miesięczny staż w na-

szej firmie.

Kiedy i jak oszczędności zgromadzone na kontach pra-

cowników trafią w ich ręce?

Wypłata środków zgromadzonych przez uczestnika w ramach 

programu może nastąpić po osiągnięciu przez niego 60 lat 

albo wcześniej, jeśli przedstawi decyzję o przyznaniu prawa 

do emerytury po ukończeniu 55 roku życia. Jeżeli uczestnik 

PPE nie wystąpi z żądaniem wypłaty środków przed ukoń-

czeniem 70 lat, wypłata nastąpi po osiągnięciu tego wieku. 

Bardzo ważne i korzystne dla uczestników programu jest też 

dziedziczenie pieniędzy zgromadzonych na koncie uczestnika 

– w wypadku jego śmierci pieniądze trafią w całości do osoby 

uposażonej przez danego uczestnika, a jeśli nikogo nie wskaże, 

to do spadkobierców dziedziczących na zasadach ogólnych. 

Innym korzystnym rozwiązaniem ustawowym jest zwolnie-

nie wypłacanych z PPE środków z podatku dochodowego od 

osób fizycznych. Również TFI nie pobiera opłat za wypłacanie 

pieniędzy. Może ono nastąpić w formie jednorazowej lub – na 

wniosek uczestnika – być podzielone na wiele wypłat.

Co będzie w sytuacji, gdy pracownik chce wycofać się 

z programu albo zmienia pracę?

Jeżeli u nowego pracodawcy też działa PPE następuje tzw. 

wypłata transferowa, czyli przeniesienie środków do tamte-

go programu. Jeżeli zaś u nowego pracodawcy nie ma PPE, 

środki pozostają w tzw. rejestrze uczestnika w TFI, dopóki nie 

zajdzie jakaś z okoliczność uprawniająca do normalnej wypła-

ty. Pracownik może też w każdym momencie zrezygnować 

z uczestnictwa w PPE, ale podobnie jak w poprzednim przy-

padku nie otrzyma pieniędzy przed normalnym terminem wy-

płaty. W Zakładowej Umowie Emerytalnej określającej zasady 

tworzenia PPE w spółce jest też brana pod uwagę teoretyczna 

możliwość likwidacji programu i związany z tym zwrot środ-

ków uczestnikom programu. Jednak żeby to nastąpiło, musia-

łoby wcześniej np. wydarzyć się coś tak w naszym przypadku 

niewyobrażalnego, jak upadłość czy likwidacja pracodawcy 

bądź rozwiązanie i likwidacja wszystkich funduszy, w których 

gromadzone były środki ze składek.

Skoro jesteśmy przy tak poważnych tematach, jakie jest 

zabezpieczenie gromadzonych w rejestrach uczestników 

pieniędzy?

Pieniądze gromadzone w Towarzystwach Funduszy Inwesty-

cyjnych podlegają bardzo surowym zasadom nadzoru repre-

zentowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, która 

m.in. rejestruje PPE. Nawet jeśli pracodawca przestanie istnieć 

i wpłacać pieniądze, to rachunek pracownika w TFI przetrwa. 

Te pieniądze są już „przy pracowniku” i nikt ich nie zabierze. 
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W przypadku naszej firmy upadłość jest czymś niewyobra-

żalnym, bo jesteśmy jednym z największych przedsiębiorstw 

globalnych i działamy w stabilnej branży.

Jakie korzyści dla firmy daje prowadzenie PPE?

Jest to finansowo najbardziej efektywne świadczenie dodatko-

we. Składki na PPE zwolnione są z ZUS-u. Gdybym chciał dać 

pracownikowi te 50 zł w formie podwyżki, to 13 zł musiałbym 

dopłacić do tej kwoty na ZUS i 11 zł na ZUS potrącić z wypła-

ty pracownika. Co więcej pieniądze gromadzone w PPE nie są 

opodatkowane tzw. podatkiem Belki. Różne świadczenia na 

rzecz pracowników mają różne zwolnienia podatkowe i para-

podatkowe, ale składki na PPE są najkorzystniejsze. I wreszcie 

warunki wynegocjowane z TFI są dużo korzystniejsze niż te, 

które pracownicy mogliby uzyskać indywidualnie – opłaty za 

zarządzanie są dużo niższe niż standardowe.

Namawiałby Pan inne przedsiębiorstwa do zakładania 

PPE?

Oczywiście – jeśli tylko któreś może i je na to stać, to jest to 

w interesie wszystkich pracodawców. Przecież ludzie z ma-

łymi emeryturami nie utrzymają się sami, będą potrzebowali 

wsparcia – np. z pomocy społecznej. Aby mogli ją otrzymać, 

państwo będzie potrzebowało pieniędzy. Skąd je wtedy weź-

mie? Prawdopodobnie ze zwiększonych podatków od przed-

siębiorstw.

Czy wprowadzenie programu rzeczywiście wpłynęło na 

wizerunek firmy jako pracodawcy? Czy ludzie doceniają 

to, że firma się o nich troszczy, a kandydaci na rynku pra-

cy wiedzą chętniej aplikują?

Z całą pewnością wpłynęło na wzrost przeświadczenia, że 

jesteśmy firmą stabilną, o rozwojowym potencjale, co rze-

czywiście ma swoje odzwierciedlenie w liczbie chętnych do 

zatrudnienia, która jest coraz większa.

PPE jest jednak tylko jednym z elementów budowania pozy-

tywnego wizerunku firmy, co jest dla mnie, jako dyrektora HR 

dużym wyzwaniem.

Dziękuję za rozmowę

Paweł Berłowski

Źródło: Personel i Zarządzanie, numer 7/2008
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Sylwetki ekspertów

Joanna Długokęcka

Prezes Zarządu WYG HR Consulting, 

firmy specjalizującej się w doradztwie 

strategicznym w zakresie zarządzania 

ludźmi oraz Prokurent w firmie WYG 

International. Socjolog z dyplomem 

MBA. Posiada blisko 15 – letnie do-

świadczenie w zarządzaniu dużymi i kompleksowymi pro-

gramami rozwoju zasobów ludzkich dla sektora prywat-

nego i publicznego. Realizowała i koordynowała projekty 

m.in. dla Komisji Europejskiej, Citibanku/Handlowego, 

Philips Lighting Kwidzyn, Philips Lighting Piła, Philips Li-

ghting Pabianice, Volkswagen, IBM. 

Katarzyna Goławska

Absolwentka psychologii na UMCS 

w Lublinie, studiów podyplomo-

wych z zakresu prawa pracy (UMCS), 

studiów podyplomowych z zakresu 

zarządzania zasobami ludzkimi (Uni-

versity of Illinois) oraz MBA. Od lipca 

br. Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w HER-

BAPOL LUBLIN S.A. Przez ostatnie trzy lata Dyrektor ds. 

zasobów ludzkich i organizacji w randze członka zarządu 

w POLFIE LUBLIN S.A. Wiele lat doświadczenia w zarzą-

dzaniu zasobami ludzkimi w różnych branżach, 12 lat na 

stanowiskach kierowniczych w HR. Odpowiadała m.in. 

za restrukturyzacje, w tym za odbudowywanie potencja-

łu ludzkiego po kilkuletnich pakietach gwarancji socjal-

nych, gromadząc przy tym różnorodne doświadczenia we 

współpracy ze związkami zawodowymi. W latach 2000 

– 2005 Dyrektor ds. Personalnych w PERŁA – Browary Lu-

belskie SA, która jako średniej wielkości  firma regionalna 

konsekwentnie i z sukcesem budowała wizerunek atrak-

cyjnego pracodawcy, zdobywając wiele cennych nagród 

i wyróżnień w tym zakresie. Szczególnie zainteresowania 

kieruje w stronę wdrażania kluczowych dla strategii firmy 

rozwiązań HR i generalnie strategicznego podejścia do 

zarządzania personelem. Jego przejawem powinno być 

bezpośrednie wspieranie strategii przedsiębiorstwa przez 

pion HR, zbudowanie adekwatnej strategii personalnej 

i jej konsekwentne wdrażanie. Od 2004 kieruje regionem 

lubelskim Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. 

Wykładowca przedmiotów z zakresu zarządzania perso-

nelem dla słuchaczy studiów podyplomowych. Hobby, to 

przede wszystkim sport, obecnie na pierwszym miejscu 

rekreacyjne jeździectwo  i narciarstwo. Ponadto literatura 

i podróże. Członek Rady Programowej Polskiego Stowa-

rzyszenia Zarządzania Kadrami.

Marta Juchnowicz

Profesor Szkoły Głównej Handlowej 

w Warszawie, Kierownik Katedry 

Rozwoju Kapitału Ludzkiego w SGH. 

Profesor w Wyższej Szkole Zarządza-

nia i Prawa w Warszawie, konsultant 

w Instytucie Pracy i Spraw Socjal-

nych. Prezes Fundacji Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Re-

daktor naczelna czasopisma „Edukacja ekonomistów 

i menedżerów”. Specjalizuje się w problemach zarządzania 

kapitałem ludzkim, szczególnie w:  wartościowaniu pracy 

i ocenie  pracowników, systemach motywacyjnych, w tym 

systemach wynagrodzeń. Autor i współautor kilkudziesię-

ciu pozycji książkowych (ostatnia: „Jak oceniać pracę. War-

tość stanowisk i kompetencji.” współ. Ł. Sienkiewicz, Difin 

2006), wielu referatów i artykułów naukowych. Wykłada na 

różnych typach studiów, prowadzi studia podyplomowe, 

a także współpracuje z praktyką jako konsultant oraz realiza-

tor projektów wdrożeniowych. Członek Rady Programowej 

Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Jacek Kałłaur 

Jacek Kałłaur ukończył studia wyższe 

na Wydziale Historycznym, a następ-

nie na Wydziale Zarządzania Uniwer-

sytetu Warszawskiego. Obecnie pełni 

funkcję Członka Zarządu TP odpowie-

dzialnego za zarządzanie zasobami 

ludzkimi w Grupie TP – największej firmie telekomunikacyj-

nej w Polsce (Grupa France Telecom). Wcześniej związany 

był z firmą Kraft Foods Polska, w której przez 11 lat pia-

stował stanowisko Dyrektora ds. Personalnych oraz Członka 

Zarządu, odgrywając aktywną rolę w kluczowych projek-

tach firmy, jak np. zakup ZPC „OLZA” w Cieszynie, budo-

wa fabryki „Kraft Chorzele” oraz przejęcie i integracja firmy 

„Stollwerck Polska”. Do głównych odpowiedzialności Jac-
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ka Kałłaura w Telekomunikacji Polskiej należy zapewnienie 

wsparcia dla realizacji nowej wizji firmy i dalszej integracji 

podmiotów tworzących Grupę TP m.in. poprzez doradztwo 

organizacyjne w zakresie realizowanej strategii, struktury 

organizacyjnej, efektywnych sposobów zarządzania zaso-

bami ludzkimi, a  także prowadzenie dialogu społecznego 

z organizacjami związkowymi. Członek Rady Programowej 

Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Marcin Kasperek

Dyrektor Programowy i Członek Za-

rządu w Polskim Stowarzyszeniu Za-

rządzania Kadrami. Z wykształcenia 

jest filozofem i politologiem. Z Polskim 

Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami 

związany jest od 2002 roku. W zarzą-

dzie PSZK pełni funkcję skarbnika oraz jest odpowiedzialny za 

rozwój i realizację projektów PSZK, włączając projekty edu-

kacyjne, badawcze, promocyjne oraz współpracę międzyna-

rodową. Posiada doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu 

projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych 

Unii Europejskiej. Swoją działalność zawodową skupia na 

rozwoju i integracji środowiska HRM w Polsce.

Artur Kaźmierczak

Artur jest Dyrektorem w zespole Kom-

pleksowego Doradztwa Personalne-

go (Human Capital) w firmie Deloitte. 

Odpowiada za rozwój i dostarczanie 

usług doradczych w tym obszarze na 

terenie Polski, krajów nadbałtyckich, 

Rumunii i Bułgarii. Specjalizuje się w obszarze zarządza-

nia kapitałem ludzkim (ze szczególnym uwzględnieniem 

systemów motywacyjnych, programów rozwojowych 

oraz zarzadzania zmianami) a także reorganizacji. Posiada 

bogate doświadczenia w pracy dla sektorów bankowego 

oraz telekomunikacyjnego. Artur pracował m.in. dla na-

stępujących klientów: PKN Orlen, Telekomunikacja Polska 

S.A., Pekao SA, BGŻ SA, Kredyt Bank, Sygma Bank Polska, 

Netia, Axa, PLL LOT, Budimex, Makro Cash and Carry, Gaz 

System. Ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim na wy-

dziale ekonomiczno–socjologicznym (magister ekonomii), 

oraz na Uniwesytecie Limburskim w Maastricht, w Holan-

dii, na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Przed połącze-

niem z Deloitte pracował w Andersen Business Consulting 

od 1995 roku. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia 

Zarządzania Kadrami.

Joanna Malinowska–Parzydło

Dyrektor Personalny Grupy TVN. 

Absolwentka Wydziału Socjologii 

Uniwersytetu Warszawskiego. Me-

nedżer HR z wieloletnim doświadcze-

niem. Karierę zawodową rozpoczęła 

w obszarze marketingu i komunikacji 

korporacyjnej,  odpowiadając za budowanie i wdrażanie 

strategii marketingowych oraz zintegrowanej komunika-

cji korporacyjnej m.in. w mediach. W latach 2000–2007 

dyrektor personalny w Presspublica Sp. z o.o., wydawcy 

dziennika „Rzeczpospolita” oraz Gazety Giełdy „Parkiet”. 

W latach 2003–2005 wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia 

Zarządzania Kadrami, obecnie członek Rady Programowej 

Stowarzyszenia. Uczestnik najważniejszych dla polskiego 

HR projektów, w tym benchmarków oraz ogólnopolskiej 

debaty nad kodeksem etycznym dyrektora personalne-

go w Polsce. Lider Klubu HRMedia gromadzącego sze-

fów HR w mediach. Certyfikowany coach. Przewodniczą-

ca Kapituły Klubu Kobiet Sukcesu. Od lat zaangażowana 

w kampanię promującą fundamentalne wartości, w tym 

odpowiedzialność społeczną, ich wpływ na rozwój szero-

ko pojętego kapitału intelektualnego oraz biznesu. Członek 

Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania 

Kadrami. Prywatnie mama Jasia i Olesia, żona Marka. 

Jarosław Michalak, 

Dyrektor personalny i członek zarządu Michalin Polska S.A.

Halina Frańczak

Halina Frańczak jest absolwentką wy-

działów socjologii, dziennikarstwa 

i nauk politycznych Uniwersytetu 

Warszawskiego. Obecnie pracuje 

w firmie doradczej Deloitte na stano-

wisku dyrektora marketingu i komuni-

kacji w Polsce i krajach bałtyckich. Posiada prawie 15–letnie 

doświadczenie w marketingu, public relations i badaniach 

marketingowych w międzynarodowych firmach. Jej spe-

cjalizacja to marketing usług profesjonalnych. Jest autor-

ką badań, analiz i publikacji m.in. z zakresu zarządzania, 

komunikacji, działalności społecznej firm oraz zarządzania 
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kapitałem ludzkim i sytuacji na rynku pracy. Współtwo-

rzyła programy typu CSR m.in. jako pomysłodawca akcji 

„Start w karierę.pl” oraz kampanii „Digital Culture”. Jest 

członkiem Rady Programowej Polskiego Stowarzysze-

nia Zarządzania Kadrami. Należy do Marketing Directors 

Board w ramach ogólnoświatowej organizacji The Con-

ference Board. Wcześniej pracowała m.in. w Accenture 

i Capgemini.

Ryszard Michalczyk

Ryszard Michalczyk – absolwent 

SGPiS/SGH (Wydział HZ) – od 15 lat 

na stanowiskach kierowniczych w 

zakresie zarządzania zasobami ludz-

kimi – sektor finansowy, energetycz-

ny, chemiczny, marketingu interak-

tywnego. Opracowywał i wdrażał strategię personalną 

w Grupach Kapitałowych o różnym statusie prawnym i 

właścicielskim. Autor wielu nowatorskich systemów wy-

nagrodzeń w tym pakietowych wynagrodzeń dla kadry 

menedżerskiej, systemów motywacji pozapłacowych oraz 

programów odroczonych–długoterminowych połączo-

nych z wzrostem wartości firmy i opartych na opcjach na 

akcje. Przewodniczył zespołom negocjacyjnym w trakcie 

procesów przejęć spółek polskich i zagranicznych. Opra-

cowywał założenia funkcjonalne do modułów HR wspo-

magających zarządzanie personelem w oparciu o rozwią-

zania SAP i Oracle. Zarządzał korporacyjnymi systemami 

rozwoju i doskonalenia zawodowego – wdrożone autor-

skie programy rozwoju kadry menedżerskiej i pracowni-

ków o wysokim potencjale kompetencyjnym. Ukończył 

m.in. studia doktoranckie na kierunku Zarządzanie Pracą 

w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz Ubezpieczeń 

Społecznych na SGH. Od maja 2001 do czerwca 2005 

roku Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Ka-

drami. Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia 

Zarządzania Personelem. Współzałożyciel  Stowarzysze-

nia – Klub Lidera ZZL. Członek Stowarzyszenia Praktyków 

Zarządzania Wiedzą. Wykładowca przedmiotów z zakre-

su zarządzania personelem na uczelniach państwowych i 

prywatnych. Autor wielu artykułów i współautor książek 

z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Od września 

2007 r. Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w 

Internet Group SA. Członek Rady Programowej Polskiego 

Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Piotr Palikowski

Dyrektor Generalny i Członek Zarządu 

Polskiego Stowarzyszenia Zarządza-

nia Kadrami. Absolwent wydziału filo-

zofii Uniwersytetu Śląskiego. Od po-

czątku swojej aktywności zawodowej 

pracuje na rzecz integracji i rozwoju 

środowiska HR w Polsce. W Zarządzie Stowarzyszenia 

odpowiedzialny za koordynacje i rozwój strategicznych 

kierunków działalności. Zaangażowany w przygotowanie 

dokumentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Go-

spodarka na lata 2007–2013 (międzyresortowe komisje 

społeczne przy Ministerstwie Gospodarki oraz komitet 

ds. innowacyjności regionu małopolskiego przy Urzędzie 

Marszałkowskim). Współautor projektu „Miasteczko Mul-

timedialne” wpisanego na indykatywną listę projektów 

strategicznych na lata 2007–2013. Autor i koordynator 

kilku projektów edukacyjnych współfinansowanych z fun-

duszy strukturalnych. Jako przedstawiciel PSZK zasiada 

w Komitecie Monitorującym PO Kapitał Ludzki w woj. Ma-

zowieckim.  Specjalizuje się w zagadnieniach związanych 

z kształceniem ustawicznym i edukacją menedżerską. Pry-

watnie wielbiciel swojej żony Madzi i żeglarstwa.

Tomasz Rostkowski

Jest doktorem nauk ekonomicznych 

o specjalności zarządzanie, adiunk-

tem w Katedrze Rozwoju Kapitału 

Ludzkiego SGH w Warszawie. Posiada 

bogate doświadczenie w zarządzaniu 

zasobami ludzkimi i w zarządzaniu 

strategicznym. Prowadził liczne badania na temat praktyki 

wynagradzania, wykorzystania nowoczesnych technolo-

gii w ZZL, wykorzystania wartościowania stanowisk pracy 

i ocen okresowych pracowników, przywództwa oraz badania 

benchmarkowe w obszarze ZZL. Jako Dyrektor ds. Personal-

nych i doradca Zarządów przedsiębiorstw zajmował się bu-

dowaniem i wdrażaniem strategii organizacji i strategii ZZL, 

polityki wynagradzania i rozwoju pracowników, narzędzi po-

miaru satysfakcji pracowników, zintegrowanych systemów 

zarządzania kompetencjami oraz prowadzeniem projektów 

rekrutacyjnych. Ponadto jest autorem kilkudziesięciu publi-

kacji oraz autorem i współautorem podręczników z zakresu 

zarządzania zasobami ludzkimi. Jest wieloletnim członkiem 

Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.
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Beata Stola

Dyrektor Personalna, Aster Sp. z o.o. 

Absolwentka Wydziału Historycz-

nego Uniwersytetu Warszawskiego 

oraz studiów podyplomowych „Za-

rządzanie zasobami ludzkimi  dla me-

nedżerów personalnych”  w Wyższej 

Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmiń-

skiego. Ostatnio ukończyła w Marshall Goldsmiths Part-

ners szkolenie dla liderów HR jako coachów wewnętrz-

nych. Ma dwunastoletnie doświadczenie na stanowiskach 

kierowniczych w różnych organizacjach.  Doświadczenie 

zawodowe zdobywała w latach 90–tych w międzynarodo-

wej firmie konsultingowej DAI, Inc. realizującej w Polsce 

programy pomocowe. Odpowiada za całość procesów HR 

w firmie, budowę i monitorowanie systemów HR, rozwój 

organizacyjny, programy rozwojowe dla kadry kierow-

niczej, systemy wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, 

wspieranie komunikacji wewnętrznej. Członek Rady Progra-

mowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.

Agnieszka Szefler

Dyrektor Operacyjny i  Członek Zarzą-

du PSZK. Z  wykształcenia psycholog. 

Autorka kilkudziesięciu publikacji na-

ukowych w obszarze rozwoju karie-

ry i zarządzania kapitałem ludzkim. 

Z PSZK związana jest od początku 

swojej aktywności zawodowej. W zarządzie Stowarzy-

szenia odpowiedzialna jest za realizację projektów spo-

łecznej odpowiedzialności biznesu, m.in. Start w Karierę.

PL, W trosce o zdrowie, Firma przyjazna mamie. Zarządza 

również kilkoma dużymi projektami edukacyjnymi dla stu-

dentów, które oparte są o model zaangażowania praco-

dawców w proces dydaktyczny uczelni wyższych. Posiada 

doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów 

edukacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. 

Prywatnie szczęśliwa żona Marcina i mama Michałka.

Andrzej Wypych

Od 2005 roku Dyrektor ds. Perso-

nalnych w ArcelorMittal Poland S.A., 

członek zespołu problemowego ds. 

prawa pracy i układów zbiorowych 

komisji trójstronnej ds. społecz-

no–gospodarczych z ramienia KPP, v–ce prezes Związku 

Pracodawców Przemysłu Hutniczego. Mgr inżynier, ab-

solwent Politechniki Gdańskiej – Wydział Elektryczny oraz 

studiów podyplomowych z zakresu HRM. 1978–2004 In-

ternational Paper Kwidzyn S.A.; wiele lat doświadczenia 

w zarządzaniu zasobami ludzkimi (w tym jako Dyrektor 

ds. Pracowniczych – członek zarządu w International Paper 

Kwidzyn S.A.) w okresie transformacji i restrukturyzacji fir-

my prywatnej. W swojej karierze zawodowej 9 lat na sta-

nowisku Kierownika Działu Informatyki (tworzył i rozwijał 

dział), 12 lat jako jeden z liderów związku zawodowego 

(do 1992 roku – prywatyzacja firmy) oraz czynny działacz 

społeczny samorządowy; brał czynny udział w prywaty-

zacji IP Kwidzyn jako przewodniczący Rady Nadzorczej 

Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa. Prywatnie – szczę-

śliwy dziadek – wnuczka Basia. Jest wieloletnim członkiem 

Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. 

Robert T. Żelewski

Robert T. Żelewski jest Dyrektorem 

Zarządzającym ds. HR w firmie Ani-

mex – 11 zakładów produkcyjnych 

w Polsce, zatrudnienie 8.500 

pracowników. Wcześniej pełnił 

funkcję Dyrektora ds. Personal-

nych w Sheraton Warsaw Hotel & Towers i The We-

stin Warsaw Hotel oraz był Dyrektorem ds. Perso-

nalnych sieci hoteli Starwood w Polsce, Chorwacji, 

Bułgarii i Albanii. Pracował również jako Dyrektor 

Personalny w Multisoft S.A., gdzie był odpowiedzial-

ny za Polskę i Czechy. Ukończył Psychologię na Uni-

wersytecie Łódzkim a następnie studia podyplomowe 

z zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji na SGH. 

Wykształcenie uzupełniają kursy i szkolenia specjali-

styczne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i za-

rządzania firmą m.in w INSEAD, Francja; Management 

Center Europę, Belgia; Cornell University, Stany Zjed-

noczone. Podczas studiów był członkiem zarządu koła 

łódzkiego Studenckiego Stowarzyszenia Przyjaciół ONZ 

oraz Prezydentem Klubu Debat Parlamentarnych. Autor 

artykułów i prezentacji na temat zarządzania zasobami 

ludzkimi m.in. w Personel i Zarządzanie, Businessman 

Magazine, Raport Menadżera. Od czerwca 2005r. pełni 

funkcję Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania 

Kadrami. 



O STOWARZYSZENIU

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami powstało w maju 1994 roku i jest 
największą organizacją w Polsce zrzeszającą dyrektorów, kierowników i pracowników 
działów personalnych, a także konsultantów i naukowców zajmujących się problema-
tyką zarządzania ludźmi. Obecnie PSZK zrzesza ponad 1700 członków a wysyłany 
w każdym miesiącu Newsletter dociera do ok. 12 000 osób w całej Polsce. 

CELE STOWARZYSZENIA

Celem PSZK jest integracja środowiska zawodowego związanego z zarządzaniem 
ludźmi (HRM), zapewnienie wymiany praktycznej, fachowej wiedzy w kraju i na 
świecie, opracowywanie i propagowanie standardów odnoszących się do działalno-
ści związanej z zarządzaniem kadrami w organizacjach, jak rówież reprezentowanie 
jego interesów wobec władz państwowych, związków pracodawców, pracobiorców 
czy opinii publicznej. 

GŁÓWNE INICJATYWY STOWARZYSZENIA

 organizacja konferencji (w tym cykl Konwent HR), spotkań, kongresów 
 i seminariów poświęconych tematyce zarządzania ludźmi i aktualnym problemom 
 praktyki funkcjonowania działów personalnych w przedsiębiorstwie,
 Program Edukacji Profesjonalnej HR – projekt wspierający rozwój kwalifikacji 
 zawodowych pracowników działów personalnych,
 integracja środowiska HRM poprzez regularne spotkania regionalne, cykl
 spotkań dla dyrektorów personalnych HR Executive Forum oraz konferencje
 wyjazdowe „Plener HR”
 organizacja badań, projektów i kampanii społecznych z zakresu społecznej
 odpowiedzialności biznesu
 opracowanie i organizacja projektów z zakresu budowania wizerunku
 pracodawcy na rynku pracy

Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami 
(EAPM) oraz Światowej Federacji Zarządzania Zasobami Ludzkimi (WFPMA). 

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami
ul. Sienna 93/55 | 00-815 Warszawa

tel. (22) 890 02 32 | fax. (22) 890 02 33
www.pszk.org.pl

POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA KADRAMI



POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA KADRAMI
ul. Sienna 93/55 | 00–815 Warszawa

tel.: (22) 890 02 32 | faks: (22) 890 02 33
e–mail: pszk@pszk.org.pl

www.pszk.org.pl
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