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NADSZEDŁ OCZEKIWANY CZAS JESIENI, A WRAZ Z NIM NAJNOWSZE WYDANIE MAGAZYNU 

REKRUTER. 

CZY BRANŻA HR CZUJE SIĘ ZAGROŻONA PRZEZ ROBOTY? CZY NOWE TECHNOLOGIE SĄ 

LEKARSTWEM DLA REKRUTACJI? JAK CZĘSTO REKRUTER Z NICH KORZYSTA? 

Na te pytania znajdujemy odpowiedź w raporcie „Sztuczna Inteligencja w rekrutacji pra-
cowników”, który został przygotowany przez Emplocity.pl na podstawie przeprowadzonych 
wywiadów wśród 300 firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników. Maja Gojtowska 
natomiast porusza problem o współpracy HR ze sztuczną inteligencją, podając w jakich 
obszarach już ona wspiera branżę. Idąc dalej tropem nowoczesności, chcieliśmy dowiedzieć 
się w jaki sposób cyfryzacja zmienia rynek pracy, jaki ona ma wpływ na obecne kompeten-
cje pracowników i jakie w związku z tym stawia wyzwania dla biznesu. Wyniki przedstawia 
raport przygotowany przez firmę doradczą PWC. 

W dniu 22 września Emmanuel Macron prezydent Francji podpisał nowelizację francuskiego 
kodeksu pracy. W artykule „Reforma prawa pracy we Francji” przygotowanym przez mec. 
Lucien’a Peczynski’ego, wspólnika kancelarii Copernic Avocats oraz członka Francusko-Pol-
skiej Izby Gospodarczej (CCIFP), dowiemy się o wprowadzonych zmianach i czy będzie ona 
miała wpływ na Polaków  pracujących za granicą. 

Temat Millenialsów ciągle wre w branży HR. Powstaje mnóstwo wydarzeń i publikacji na ich 
temat, a to wszystko po to, aby lepiej zrozumieć „ich świat”. O benefitach pracowniczych, 
pomysłach na nie i wydarzeniu z nim związanym opowiada nam Magdalena Korzniakow, 
Menadżer Projektu w Link Concept.  

Na zakończenie, pragnę jeszcze raz zaprosić Państwa  na największe wydarzenie branżowe 
w Polsce, jakim jest X. Wieczór Rekrutera, który odbędzie się już 12 października 2017 r. Wię-
cej informacji przedstawiamy wewnątrz numeru. 

Życzę przyjemnej lektury!
Urszula Bosiacka
Redaktor Naczelna

Szanowni Państwo!

CODZIENNIE O FINANSACH I GOSPODARCE

Czytaj w każdym miejscu na dowolnym urządzeniu!

www.ipip.com.pl

http://www.ipip.com.pl


3SPIS TREŚCI WWW.MAGAZYNREKRUTER.PL

SPIS  
TREŚCI  

WRZESIEŃ
 2017

10 SPOSÓB NA MILLENIALSA

Na temat Millenialsów powstają książki, 
artykuły, wystąpienia i to najczęściej mało 
pochlebne. Mówi się o nich, jako o pokoleniu 
„ja”, nielojalnych, roszczeniowych, mających 
problem z zaangażowaniem i koncentracją, 
czy prowadzących podwójne życie. To 
pokolenie stanowi już niemal połowę osób 
w wieku produkcyjnym w Polsce. Musimy 
zrozumieć, że wejście Millenialsów na rynek 
to fakt. 

O TYM SIĘ MÓWI

8 20REFORMA PRAWA PRACY 

WE FRANCJI

W piątek 22 września prezydent Emmanuel 
Macron podpisał 5 dekretów nowelizują-
cych francuski kodeks pracy. W porówna-
niu z zeszłoroczną reformą, tzw. ustawą 
El Khormi, tym razem wszystko odbyło się 
szybko i przy relatywnie małej liczbie pro-
testów, biorąc pod uwagę strajkowe trady-
cje Francuzów.

W ŚWIECIE BENEFITÓW 
Pomysłów na benefity pracownicze z roku 
na rok przybywa coraz więcej, a wiąże się 
to z zapotrzebowaniem rynku oraz chęcią 
zatrzymana pracownika w firmie. Na ich te-
mat mówi się sporo, ale czy pracodawcy i 
pracownicy są świadomi tego, co dzięki nim 
mogą zyskać?
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CZY ROBOTOM I HR ZE 
SOBĄ PO DRODZE?
Do 2020 roku wartość rynku AI, czyli roz-
wiązań opartych o sztuczną inteligencję wy-
niesie 46 miliardów dolarów. Bez wątpienia 
wpłyną one również na cały rynek pracy, 
a co za tym idzie branżę HR. 

KAPITAŁ LUDZKI CORAZ 
BARDZIEJ DIGITAL. JAK 
CYFRYZACJA ZMIENIA RY-

NEK PRACY - RAPORT
Warszawa 26 września 2017. – 74% pracow-
ników jest świadoma konieczności zdoby-
wania nowych kompetencji, aby utrzymać 
pracę w coraz bardziej cyfrowym świecie. 
Już teraz aż 76% prezesów firm w Europie 
Środkowo-Wschodniej jako najważniejsze 
wyzwanie dla biznesu wskazuje brak osób 
z odpowiednim zestawem kompetencji – 
wynika z opracowania firmy doradczej PwC.

4 RAPORT „SZTUCZNA IN-

TELIGENCJA W REKRUTA-

CJI PRACOWNIKÓW”

Ankiety przeprowadziło Emplocity wśród 300 
firm zatrudniających 50-250 osób. Wszyst-
kie wywiady przeprowadzono telefonicznie 
w maju i czerwcu 2017 roku. Wyniki pokazują, 
że branża HR nie czuje się zagrożona przez 
roboty, natomiast chętnie korzysta z nowych 
technologii, jeśli tylko wie o ich istnieniu.



https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/warszawa/wieczor-rekrutera-i-perly-hr-2017-163835/
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RAPORT „SZTUCZNA INTELIGENCJA 
W REKRUTACJI PRACOWNIKÓW” 
ANKIETY PRZEPROWADZIŁO EMPLOCITY WŚRÓD 300 FIRM ZATRUDNIAJĄCYCH 50-250 
OSÓB. WSZYSTKIE WYWIADY PRZEPROWADZONO TELEFONICZNIE W MAJU I CZERW-

CU 2017 ROKU. WYNIKI POKAZUJĄ, ŻE BRANŻA HR NIE CZUJE SIĘ ZAGROŻONA PRZEZ 
ROBOTY, NATOMIAST CHĘTNIE KORZYSTA Z NOWYCH TECHNOLOGII, JEŚLI TYLKO WIE 
O ICH ISTNIENIU.

Największą barierą jest brak 
informacji o istniejących roz-
wiązaniach

45% badanych za główną prze-
szkodę uniemożliwiającą lub 
utrudniającą wdrożenie nowych 
technologii wspomagających 
rekrutację i selekcję pracowni-
ków w swojej firmie uważa brak 
informacji o istniejących w tym 
zakresie rozwiązaniach – wynika 
z raportu Emplocity.

Taka informacja może dziwić 
zwłaszcza, że aż 72% praco-
dawców uważa, że potrzebuje 
wsparcia nowych technologii 
w docieraniu do kandydatów 
i pozyskiwaniu ich aplikacji. Dla 
44% ankietowanych to właśnie 
ten etap stanowi też największe 
wyzwanie w całym procesie re-

krutacji. Najmniejszy problem 
pracodawcy w Polsce mają z 
analizą i selekcją otrzymanych 
zgłoszeń (27%), udzielaniem 
informacji zwrotnej (27%) oraz 
przeprowadzaniem drugiego 
etapu selekcji (24%).

Nowe technologie lekar-
stwem na rekrutacyjne wy-
zwania

Umacniający się rynek pracow-
nika wymaga od rekrutujących 
podejmowania doskonale do-
pasowanych do preferencji grup 
docelowych, sprawnie prze-
prowadzanych działań rekru-
tacyjnych. Wdrożenie nowych 
technologii w obszarze zarzą-
dzania procesami HR ułatwia 
przyciąganie talentów do firmy. 
Tymczasem zaledwie 15% pra-

codawców wprowadza regular-
nie tego typu rozwiązania i jest 
otwartych na nowe, innowacyj-
ne pomysły z tej dziedziny.

Głosy badanych pracodawców 
co do wykorzystywania sztucz-
nej inteligencji i uczenia maszy-
nowego w procesie rekrutacji 
są podzielone. 43% ankieto-
wanych nie korzysta i nie widzi 
potrzeby wdrażania tego typu 
rozwiązań w kontekście swoich 
działań rekrutacyjnych.

Z kolei 34% badanych dostrze-
ga dla nich potencjał w swojej 
organizacji, chociaż obecnie 
nie miało z nimi do czynienia. 
Sztuczna inteligencja i ucze-
nie maszynowe są znane 11% 
badanych pracodawców. Oni 
planują też wdrożenie tego 
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typu rozwiązań w przyszłości. 
3% pracodawców deklarowało 
korzystanie z nich już w czasie 
udziału w badaniu.

Sztuczna inteligencja zamiast 
rekrutera

Uczestnicy badania uznali jed-
nak, że sztuczna inteligencja nie 
zastąpi rekrutera

w komunikacji z kandydatami 
(kontakt telefoniczny, e – mail, 
osobisty). — Nasza analiza 
wykazała, że jedynie 5 proc. 
rekruterów obawia się wpro-
wadzenia nowych technologii 
w HR. W przyszłości sztucz-
na inteligencja nie zastąpi ich 
na stanowiskach, ale pomoże 
w pracy. Zautomatyzowane zo-
staną powtarzalne czynności 
związane z identyfikacją, wstęp-
ną analizą i dotarciem do pożą-
danych kandydatów. Obecnie 
takich rozwiązań pojawia się 
coraz więcej. W Polsce jednak 
HR-owcy pracowali dotychczas 
głównie tradycyjnymi metoda-
mi. Dopiero teraz zmuszeni są 
nadrabiać zaległości, bo wymu-
sza to na nich rynek pracownika 
i nowe nawyki komunikacyjne 
pokoleń Y i Z. Firmy rywalizują 
o talenty, a młodzi funkcjonują 
na skraju offline i online, ocze-
kując coraz bardziej przemy-
ślanych rozwiązań — wyjaśnia 
Jacek Krajewski, Menedżer ds. 
Rozwoju z Emplocity.

Sztuczna inteligencja i ucze-
nie maszynowe – czy warto?

Dlaczego warto sięgać po na-
rzędzia wykorzystujące sztucz-
ną inteligencję i uczenie ma-
szynowe w procesie rekrutacji? 
Uczestnicy badania ,,Sztuczna 
inteligencja w rekrutacji pra-
cowników” wskazali na szereg 
zalet tego typu rozwiązań, które 
mają szansę zwiększyć efektyw-
ność procesów rekrutacyjnych, 
eliminując część błędów, które 
zdarza się popełniać rekrute-
rowi. - Chodzi głównie o od-
porność na stres i zmęczenie, 
jak i na podświadome (czasem 
świadome) uprzedzenia i róż-
nego rodzaju błędy poznaw-
cze wobec potencjalnych pra-
cowników, wynikające z ich płci, 
wieku czy też pochodzenia. 
W założeniu ma to umożliwiać 
wybór kandydatów na podsta-
wie ich kompetencji i umiejęt-
ności - mówi Krzysztof Sobczak, 
współtwórca i prezes Emplocity.

Co będzie za 5 lat?

Rozwiązania oparte na sztucz-
nej inteligencji znajdują dla sie-
bie coraz więcej miejsca 

w różnych branżach i obszarach. 
54% badanych przez Emplocity 
uważa, że w perspektywie naj-
bliższych 5 lat maszyny wyręczą 
człowieka w zadaniach, w któ-
rych są zwyczajnie efektywniej-
sze zwiększając w ten sposób 

wydajność ludzi. Temu poglą-
dowi przeciwstawia się głos 41% 
ankietowanych, którzy uważają, 
że wykorzystanie sztucznej in-
teligencji w rekrutacji i selekcji 
nadal będzie kształtowało się 
na niskim poziomie. Nieliczni 
są zdania, że maszyny zastąpią 
pracę człowieka i przyczynią się 
do wzrostu bezrobocia w gru-
pie pracowników działów HR.

Raport można za darmo pobrać ze stro-
ny: www.emplocity.pl/raport.

Badanie ,,Sztuczna inteligencja w rekruta-
cji pracowników” zostało przeprowadzo-
ne metodą CAWI i CATI w grupie 300 osób 
na przełomie maja i czerwca 2017 roku. 
W badaniu udział wzięli przedstawiciele firm 
zatrudniających minimum 50 osób. Grupa 
docelowa składała się z osób odpowiedzial-
nych za przeprowadzanie procesów rekrutacji 
(członkowie zarządu, właściciele firm, dyrek-
torzy zarządzający, przedstawiciele działów 
HR lub innych działów odpowiedzialnych 
za rekrutację).

http://www.emplocity.pl/raport
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REFORMA PRAWA PRACY 
WE FRANCJI
W PIĄTEK 22 WRZEŚNIA PREZYDENT EMMANUEL MACRON PODPISAŁ 5 DEKRETÓW NOWE-
LIZUJĄCYCH FRANCUSKI KODEKS PRACY. W PORÓWNANIU Z ZESZŁOROCZNĄ REFORMĄ, 
TZW. USTAWĄ EL KHORMI, TYM RAZEM WSZYSTKO ODBYŁO SIĘ SZYBKO I PRZY RELATYWNIE 
MAŁEJ LICZBIE PROTESTÓW, BIORĄC POD UWAGĘ STRAJKOWE TRADYCJE FRANCUZÓW.
IDEĄ TEJ REFORMY JEST ZBLIŻENIE FRANCUSKIEGO PRAWA PRACY DO MODELU SKANDY-
NAWSKIEGO, KTÓRY OFERUJE PRACODAWCOM NIEZBĘDNĄ ELASTYCZNOŚĆ W ZATRUD-
NIANIU, JEDNOCZEŚNIE ZAPEWNIAJĄC PRACOWNIKOM BEZPIECZEŃSTWO. ZE STRONY 
PRACOWNIKÓW I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZEWAŻAJĄ JEDNAK GŁOSY, ŻE REFORMA 
REALIZUJE TYLKO PIERWSZĄ CZĘŚĆ POSTULATÓW.

Ułatwienia dla filii firm zagra-
nicznych
Dotychczas planując grupowe 
zwolnienia, pracodawca musiał 
brać pod uwagę sytuację eko-
nomiczną całej grupy. Jeśli więc 
sytuacja firmy na świecie była 
dobra, a tylko francuska spółka 
doświadczyła kłopotów, nie miał 
możliwości przeprowadzenia 
zwolnień. Po reformie istotna bę-
dzie wyłącznie sytuacja ekono-
miczna pracodawcy we Francji. 
Pracownicy obawiają się, raczej 
niesłusznie, że rozwiązanie takie 
spowoduje, że międzynarodowe 
koncerny, chcąc zwolnić pracow-
ników, sztucznie będą pogarszać 
sytuację spółki we Francji. W rze-
czywistości rozwiązanie takie bar-
dziej przystaje do realiów ryn-
kowych, gdyż pracodawca i tak 
nie miał praktycznie możliwości 
przenieść pracownika do pracy 

zagranicę, a pozostałe spółki z 
grupy nie były chętne do pomo-
cy, co powodowało impas u fran-
cuskiego pracodawcy.
Grupowe rozwiązania umów 
o pracę za porozumieniem stron
Alternatywą dla grupowych zwol-
nień ma być możliwość „grupo-
wego” rozwiązania umowy o pra-
cę za porozumieniem stron. Dla 
pracodawcy będzie dużą ulgą, 
jeśli uda się uniknąć kosztow-
nego i długotrwałego procesu 
zwolnień grupowych. Ponadto 
takie rozwiązanie może być za-
stosowanie nie tylko z przyczyn 
ekonomicznych, ale także np. jeśli 
pracodawca chciałby „odświeżyć” 
kadry. Ostateczna decyzja nale-
żeć jednak będzie do pracowni-
ków, którzy muszą wyrazić zgodę 
na ten tryb zwolnień.

Ograniczenie wysokości od-
szkodowań
Jest to jedna ze zmian, której pra-
cownicy najbardziej się obawiają. 
Do tej pory, jeśli sąd uznał, że 
rozwiązanie umowy o pracę było 
nieuzasadnione, mógł dowolnie 
ustalić wysokość odszkodowa-
nia, co do zasady nie niższą od 
sześciomiesięcznego wynagro-
dzenia. W praktyce, sądy pracy, 
w których sędziami są przed-
stawiciele pracowników i pra-
codawców, a nie profesjonalni 
prawnicy, bardzo różnie określały 
odszkodowania, średnio było to 
10 miesięcy wynagrodzenia, ale 
zdarzały się też odszkodowania 
opiewające na kilkaset tysięcy 
euro. Taka niepewność powodo-
wała, że pracodawcy bali się za-
trudniać nowych pracowników.
Dochodziło też do nadużyć 
ze strony pracowników, którzy 
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wiedząc, że będą zmieniać pra-
cę, starali się „sprowokować” do-
tychczasowego pracodawcę do 
rozwiązania przez niego umowy 
o pracę, licząc, że następnie sąd 
uzna takie rozwiązanie za nie-
uzasadnione i przyzna im od-
szkodowanie.
 Nowe przepisy obniżają mini-
malną wysokość odszkodowania 
(co do zasady do trzymiesięcz-
nego wynagrodzenia), a także 
wprowadzają jego górną grani-
cę, uzależnioną od stażu pracy 
u danego pracodawcy (miesiąc, 
a od 11. roku pracy pół miesiąca, 
wynagrodzenia za każdy rok sta-
żu). Warto zauważyć, że odszko-
dowanie to nadal pozostaje dużo 
wyższe niż w Polsce, gdzie wyno-
si ona maksymalnie trzy pensje. 
Nowe rozwiązanie spotkało się 
z aprobatą pracodawców, któ-
rzy nie tyle uważają, że odszko-
dowania będą niższe (niektórzy 
obawiają się wręcz, że sądy będą 
przyznawać odszkodowanie 
zbliżone do górnej granicy), co 
przede wszystkim możliwe do 
przewidzenia. 
Umowa na czas określony po 
nowemu
Do tej pory zasady stosowania 
umowy na czas określony, takie 
jak czas jej trwania (maksymal-
nie 18 miesięcy) czy dopuszczal-
na ilość umów były regulowane 
w kodeksie pracy. Po reformie 
kwestie te będą mogły być okre-
ślone w zbiorowym układzie 
branżowym w sposób odpowia-
dający potrzebom branży. Po-
nadto, w układach tych będzie 
można przewidzieć dopuszczal-
ność zawierania nowego rodzaju 
umowy - umowy na czas wyko-
nywania określonej pracy. Dzięki 
temu, że jest ona kwalifikowana 

jako umowa na czas nieokreślony, 
po jej zakończeniu pracownikowi 
nie będzie przysługiwało odszko-
dowanie tzw. z tytułu niestabilno-
ści zatrudnienia, do którego po 
zakończeniu umowy mają prawo 
pracownicy zatrudnieni na czas 
określony. Według pracowników 
takie rozwiązania spowodują, że 
pracodawcy odejdą od klasycz-
nej umowy na czas nieokreślony. 
Wydaje się, że po raz kolejny nie 
biorą oni pod uwagę, że wszelkie 
odstępstwa od zasad kodekso-
wych muszą znaleźć się w układzie 
zbiorowym, negocjowanym prze-
cież przez związki zawodowe.
Porozumienia zakładowe
Po nowelizacji wzrośnie zna-
czenie porozumień wewnątrz-
zakładowych, czyli takich, które 
zawierane są między pracodaw-
cą a jego pracownikami, a moż-
liwość ich zawierania zostanie 
otwarta także dla małych przed-
siębiorstw. Porozumienia te będą 
mogły regulować wiele kwestii 
prawa pracy, związanych w dużej 
mierze z organizacją pracy (nie 
dotyczy to m. in. wynagrodzenia), 
w sposób odmienny niż układy 
zbiorowe. Umożliwi to lepsze do-
stosowanie warunków pracy do 
potrzeb danego pracodawcy. 
Ograniczenie liczby przedsta-
wicieli pracowników
Dotychczas pracownicy byli re-
prezentowani wobec pracodaw-
cy przez 4 organy złożone z pra-
cowników. Po reformie liczba ta 
zostanie zredukowana do 2. Dla 
pracodawcy będzie to istotna 
ulga finansowa, gdyż zmniejszy 
się liczba pracowników, którzy 
dużą część czasu spędzali nie na 
pracy, a na wykonywaniu obo-
wiązków związanych z pełniony-

mi funkcjami. Pracownicy-repre-
zentanci natomiast obawiają się 
nadmiaru obowiązków, jeśli będą 
musieli przejąć zadania zlikwido-
wanych stanowisk oraz zwolnień 
- ci, którzy po reformie stracą 
swoją funkcję nie będą korzysta-
li z ochrony przed zwolnieniem 
przewidzianej dla reprezentan-
tów.
Zwiększyć konkurencyjność 
gospodarki
Wiele proponowanych zmian 
wydaje się niezbędnych, aby po-
prawić konkurencyjność francu-
skiej gospodarki. Pracownicy oba-
wiają się pogorszenia ich sytuacji, 
jednakże przy dotychczasowych 
przepisach, pracodawcy bardzo 
niechętnie tworzyli nowe miej-
sca pracy.  Teraz ma to szansę się 
zmienić. Należy też zauważyć, że 
w wielu przypadkach, do wpro-
wadzenia zmian potrzebna jest 
zgoda pracowników czy to bez-
pośrednia czy też pośrednia wy-
rażona przez związki zawodowe, 
co realizuje postulat „nic o nas bez 
nas”. Zatem obawy wprowadzania 
niekorzystnych zmian pojawiają się 
być może trochę na wyrost. 
Czy nowelizacja będzie miała 
Polaków pracujących za grani-
cą?
Zmiany bezpośrednio nie wpły-
wają na sytuację pracowników 
delegowanych do pracy we Fran-
cji. Jeżeli jednak porozumienia 
wewnątrzzakładowe będą regu-
lowały w sposób odmienny niż 
kodeks pracy określone zagad-
nienia (np. czas pracy), wówczas 
pracownicy delegowani do pracy 
dla tego pracodawcy będą objęci 
przepisami porozumień.
mec. Lucien Peczynski, wspólnik kancelarii Coper-
nic Avocats, członek Francusko-Polskiej Izby Go-
spodarczej



KONGRES

https://www.russellbedford.pl/pl/glowna/uslugi/szkolenia/konferencje/19-konferencje/3355-kongres-prawa-pracy-2018-aktualne-regulacje-oraz-najwazniejsze-planowane-zmiany-z-zakresu-biezacych-problemow-prawnych-i-organizacyjnych-podmiotow-zatrudniajacych.html
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SPOSÓB  
NA MILLENIALSA

NA TEMAT MILLENIALSÓW POWSTAJĄ KSIĄŻKI, ARTYKUŁY, WYSTĄPIENIA I TO NAJCZĘŚCIEJ 
MAŁO POCHLEBNE. MÓWI SIĘ O NICH, JAKO O POKOLENIU „JA”, NIELOJALNYCH, ROSZ-
CZENIOWYCH, MAJĄCYCH PROBLEM Z ZAANGAŻOWANIEM I KONCENTRACJĄ, CZY PRO-
WADZĄCYCH PODWÓJNE ŻYCIE. TO POKOLENIE STANOWI JUŻ NIEMAL POŁOWĘ OSÓB W 
WIEKU PRODUKCYJNYM W POLSCE. MUSIMY ZROZUMIEĆ, ŻE WEJŚCIE MILLENIALSÓW NA 
RYNEK TO FAKT. JAK WIĘC ZNALEŹĆ SPOSÓB NA MILLENIALSA?

Trudy pracy z młodymi

Jako rekruterzy, managerowie 
patrzymy na Millenialsów czę-
sto jak na przybyszy z innej 
planety, którzy wtargnęli do 
naszych firm i wystawiają żą-
dania, na które nikt wcześniej 
się nie odważył. Mało tego, 
nie potrafią zachować się pod-
czas procesu rekrutacyjnego, 
nie przychodzą na rozmowy, 
zmieniają pracę co chwilę, mają 
ogromne wymagania, a prze-

cież tak mało jeszcze potrafią. 
To pierwsze pokolenie tak bar-
dzo stygmatyzowane w me-
diach. Czy rzeczywiście są tak 
straszni, jak ich malują? Na ile 
to kwestia pokolenia, a na ile 
zmian, które w ostatnim czasie 
nastąpiły na rynku pracy? 

Do jednego worka z etykiet-
ką Millenialsi wrzucamy gru-
pę osób, które urodziły się na 
przestrzeni 20 lat. Każda z nich 
została urodzona i wychowana 

w innych warunkach, a jednak 
doszukujemy się w nich podo-
bieństw i schematów. „Za mo-
ich czasów to było...” – powta-
rza każde pokolenie, a patrzą 
na kolejne i wzdychają: „Ach, 
ta dzisiejsza młodzież̇”. Nie da 
się ukryć, że ta generacja uro-
dziła się i wychowała w okresie 
bardzo dynamicznych zmian. 
Ogromny postęp technolo-
giczny, globalizacja, wszech-
obecny dostęp do informacji 
mają wpływ na to, w jaki sposób 
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młode osoby funkcjonują i pra-
cują. Młodzi wiedzą, jakie mają 
szanse i możliwości i chcą po 
nie sięgać, często od razu. Coś 
o czym jednak zapominamy to 
fakt iż to są młode osoby, które 
dopiero wchodzą w dorosłość, 
poznają biznes i rynek pracy.

Zrozumieć młode pokolenie 

Prowadząc badanie Millenialsi 
na Rynku Pracy 2016 zapytałam 
młode osoby, o ich perspekty-
wę, czego oczekują, co przy-
ciąga ich uwagę, jak oceniają 
swoje szanse i z jakimi trudno-
ściami spotykają się wchodząc 
na rynek pracy. Wśród czynni-
ków, które wpływają na wybór 
oferty pracy znajdziemy między 
innymi dobrą atmosferę pracy, 
wynagrodzenie adekwatne do 
osiąganych wyników, wyso-
kie wynagrodzenie, równowa-
gę między życiem osobistym, 
a zawodowym, ale również for-
mę zatrudnienia, czy zgodność 
działalności firmy z własnymi 
wartościami i przekonaniami. 
W swoim miejscu pracy ocze-
kują natomiast od pracodaw-
cy przede wszystkim szacunku 
i transparentności. Chcą mieć 
jasno określone oczekiwania 
wobec swojej pracy, informację 
zwrotną na temat wykonywa-
nych obowiązków i jasno spre-

cyzowane możliwości rozwoju 
w firmie. Ponadto ważne jest 
dla nich docenianie i wsparcie 
od osób, z którymi współpra-
cują. Tylko nieco ponad po-
łowa osób, które brały udział 
w badaniu oceniła pozytywnie 
swoje szanse na rynku pracy, 
natomiast mniej niż połowa 
badanych ocenia pozytywnie 
aktualny wygląd swojej kariery. 
Młode osoby obawiają się, że 
nie spełnią wymagań praco-
dawców. W mediach pokazy-
wane są w niekorzystnym świe-
tle i wątpią w swoje możliwości. 
Wchodzą więc na rynek pracy, 
niepewni, obawiając się tego, 
co ich zastanie. Próbują się od-
naleźć w nowej rzeczywistości, 
dopasować mając przeświad-
czenie, że muszą zrobić to od 
razu, ponieważ inaczej wypad-
ną z gry.

Naszym zadaniem jako pra-
codawców jest wspierać ich 
rozwój, dawać dobry przykład 
i pokazywać jakie zachowania 
są pożądane, a jakie nie. To, ja-
kie przekonania nabędą mło-
de osoby, jakie postrzeganie 
biznesu sobie wykształcą i do-
świadczenie, które zdobędą, 
będzie determinować wygląd 
rynku pracy za następne 10, 15 
czy 20 lat. Dlatego tak ważne 

jest okazywanie im wsparcia 
już teraz, w ich początkach na 
rynku pracy. Tak na prawdę, to 
nie kwestia specjalnego trakto-
wania tego pokolenia i znale-
zienia “sposobu na Millenialsa”, 
a zrozumienie młodego czło-
wieka, przed którym jeszcze 
długa droga. Umożliwienie mu 
rozwijania swoich możliwości 
i wykazania się. 

Flairup powstał, aby wspierać 
młode utalentowane osoby, 
w rozwijaniu skrzydeł na ryn-
ku pracy. Uczę, w jaki sposób 
w oparciu o własne kompeten-
cje i predyspozycję budować 
ścieżkę kariery i znaleźć swoje 
miejsce na rynku pracy. Poma-
gam również firmom zrozu-
mieć Millenialsów, aby w pełni 
wykorzystać ich potencjał. Jed-
nym z projektów, którego ce-
lem jest połączenie pracodaw-
ców z młodym pokoleniem jest 
raport na podstawie badania 
Millenialsi na rynku pracy 2016, 
w który poza informacjami 
o rynku pracy młodych zawie-
ra również wnioski dotyczące 
efektywnej współpracy. Raport 
do pobrania na raport.flairup.
pl
Katarzyna Zyg,  
Ceo & Projektant Kariery, Flairup
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warszawa

jedyne takie wydarzenie 

w polsce

BENEFITS
FESTIVAL

ii edycja

zapraszamy do zabytkowych wnêtrz domu towarowego bracia jab³kowscy

SPECJALNA STREFA CHRISTMAS TIME

Jeśli reprezentujesz  rmę, która ma w swojej ofercie produkty lub usługi będące 
bene tem pracowniczym – ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM

Jeśli jesteś przedstawicielem  rmy oferującej produkty lub usługi, które mogą 
być prezentem świątecznym dla pracowników – ZOSTAŃ PARTNEREM STREFY 

CHRISTMAS TIME

Jeśli zajmujesz się doradztwem w zakresie tworzenia systemów świadczeń 
pozapłacowych – ZOSTAŃ NASZYM EKSPERTEM 

Jeśli odpowiadasz za kształtowanie polityki bene towej w swojej  rmie i chcesz 
zapoznać się z najnowszymi trendami i tym, co oferuje w tym zakresie rynek, 
wysłuchać ciekawych prelekcji, porozmawiać z ekspertami i wymienić się 
doświadczeniami z innymi osobami – WEŹ BEZPŁATNY UDZIAŁ 

W II EDYCJI BENEFITS FESTIVAL i już dziś zarejestruj się na stronie 

www.benefitsfestival.pl

M

M

M

M

http://www.benefitfestiwal.pl
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Jeśli reprezentujesz  rmę, która ma w swojej ofercie produkty lub usługi będące 
bene tem pracowniczym – Ń

Jeśli jesteś przedstawicielem  rmy oferującej produkty lub usługi, które mogą 
być prezentem świątecznym dla pracowników – Ń

Jeśli zajmujesz się doradztwem w zakresie tworzenia systemów świadczeń 
pozapłacowych – Ń

Jeśli odpowiadasz za kształtowanie polityki bene towej w swojej  rmie i chcesz 
zapoznać się z najnowszymi trendami i tym, co oferuje w tym zakresie rynek, 
wysłuchać ciekawych prelekcji, porozmawiać z ekspertami i wymienić się 
doświadczeniami z innymi osobami – Ź Ł Ł

 i już dziś zarejestruj się na stronie 

M

M

M

M

CZY ROBOTOM I HR ZE SOBĄ 
PO DRODZE?

DO 2020 ROKU WARTOŚĆ RYNKU AI, CZYLI ROZWIĄZAŃ OPARTYCH O SZTUCZNĄ IN-

TELIGENCJĘ WYNIESIE 46 MILIARDÓW DOLARÓW1. BEZ WĄTPIENIA WPŁYNĄ ONE RÓW-

NIEŻ NA CAŁY RYNEK PRACY, A CO ZA TYM IDZIE BRANŻĘ HR. 

Tak naprawdę, jak wynika z ba-

dań Bersin by Deloitte już dziś 
z jakiejś formy AI korzysta po-

nad 40% działów HR na świe-

cie. W Polsce wciąż, ponad 60% 
firm zarządza procesami HR 
z poziomu pliku Excel2. Czyżby 
nad Wisłą nie było zapotrzebo-

wania na rozwiązania z obszaru 
AI? Nic bardziej mylnego. 

Wątpliwości te rozwiewa m.in. 
raport „Sztuczna inteligen-

cja w rekrutacji pracowników”, 
z którego jasno wynika, że re-

kruterzy widzą przestrzeń dla 
automatyzacji procesów HR. 
Aż ¼ deklaruje, że przekaza-

łaby sztucznej inteligencji naj-
bardziej pracochłonne zadania 
np. dzwonienie lub pisanie do 
kandydatów. Aż 54% rekrute-

rów wierzy, że w perspektywie 
5 lat sztuczna inteligencja bę-

dzie wspierać biznes, zwiększa-

jąc ich codzienną efektywność1. 
Paradoksalnie rozwiązania z ob-

szaru AI są w stanie sprawić, że 
zespoły HR będą bliżej swoich 

głównych interesariuszy, czy-

li… ludzi. Sztuczna inteligencja 
jest w stanie w niewyobrażalnie 
krótszym niż człowiek czasie 
analizowanie ogromne zbiory 
danych i proponować konkret-
ne rozwiązania problemów. 

Zalety rozwiązań z obszaru 
AI?

Pierwszą bezapelacyjną zale-

tą jest eliminacja stronniczo-

ści, z ryzykiem której mamy do 
czynienia zawsze, gdy decyzje 
podejmuje człowiek. Czy wie-

cie, że Google do 2015 roku 
korzysta z narzędzia o nazwie 
qDroid, które przygotowuje dla 
rekruterów firmy zestawy pytań 
rekrutacyjnych. Jak to rozwią-

zanie ma się ludzkiej stronni-
czości? Narzędzie proponując 
pytania bierze pod uwagę wy-

łączanie kompetencje wyma-

gane na stanowisko, na które 
aplikuje kandydat, w ogóle nie 
biorąc pod uwagę jego dotych-

czasowego doświadczenia. 

Po drugie AI może znaczą pod-

nieść efektywność i szybkość 
działań prowadzonych przez 
działy HR od screeningu, przez 
assement to prowadzenia sa-

mych rozmów. To wszystko 
przez możliwość analizy i do-

starczania bardzo szczegółowo 
sprofilowanych danych. Dzię-

ki nim HR może nie tylko sam 
szybciej podejmować decyzje, 
ale też szybciej odpowiadać 
na zapytania od biznesu.

W jakich obszarach AI już 
dziś wspiera HR?

Tak naprawdę sztuczna inteli-
gencja może z powodzeniem 
wesprzeć każdy proces realizo-

wany przez zespół HR. 

• Sourcing i screening kandy-

datów– już dziś dostępnych 
jest sporo narzędzi, któ-

re ułatwiają wyszukiwanie, 
sprawdzanie i testowanie 
kompetencji kandydatów, 
jeszcze przed zaproszeniem 

1. “IBM Is Counting on Its Bet on Watson, and Paying Big Money for It, The New York Times, 17.10.2016
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na rozmowę. 

• Komunikacja z kandydatami 
– nie od dziś wiadomo, że 
jest ona kluczem do pozy-
tywnych doświadczeń rekru-
tacyjnych kandydatów, tym 
bardziej, że co drugi kandy-
dat nie otrzymuje dziś żad-
nej informacji po przesłaniu 
aplikacji rekrutacyjnej2. Moż-
liwości AI w tym obszarze 
wychodzą dużo dalej niż 
podstawowa komunikacja 
mailingowa z kandydatami.

• Ponowne angażowanie 
kandydatów – AI pozwa-
la na regularne docieranie 
do kandydatów zapisanych 
w bazie ATS czy CRM i we-
ryfikowanie ich zaintereso-
wania ponownym udziałem 
w procesie rekrutacji. Roz-
wiązania z obszaru sztucz-
nej inteligencji ułatwią też 
aktualizację ich profilu (do-
świadczenie, wykształcenie, 
posiadane kompetencje, 
umiejętności).

• Onboarding – AI może wes-
przeć działy HR m.in. w od-
powiedziach na najpopu-
larniejsze pytania nowych 
pracowników pojawiające 
się na początku ich kariery 
w firmie

• Zarządzanie doświadcze-
niami pracowników – chat-
-boty czy wirtualne pokoje 
spotkań są też przyszłością 
komunikacji wewnętrznej 
i zarządzania doświadcze-
niami pracowników. Pomyśl-

my tylko o ile mniej pracy 
miałyby zespoły HR, gdyby 
na wszystkie regularnie po-
wracające pytania od pra-
cowników odpowiadał… ro-
bot.

HR i komunikacja wewnętrzna 
tak jak inne obszary biznesu nie 
uciekną przed rozwiązaniami 
z obszaru AI. Im szybciej to zro-
zumiemy, tym lepiej dla nas.

Narzędzia obecnie działa-
jące w oparciu o sztuczną 
inteligencję

• Emplocity.pl pierwszy 
w Polsce bot, który 
działając w środowi-
sku facebookowego 
Messengera, pomaga 
kandydatom znaleźć 
pracę.

• Workplace by Facebo-
ok oferuje swoim użyt-
kownikom całą paletę 
botów umożliwiających 
m.in. współpracę przy 
konkretnych projek-
tach, witanie gości, 
przypominanie o spo-
tkaniach rekrutacyjnych 
czy dawanie feedbacku 
pracownikom.

• Tangowork – chatboty 
dedykowany w komu-
nikacji wewnątrz orga-
nizacji

Maja Gojtowska – www.gojtowska.com.

HR 

I  KOMUNIKACJA 

WEWNĘTRZNA, 
TAK JAK INNE 
OBSZARY 
BIZNESU 
NIE UCIEKNĄ 
PRZED 
ROZWIĄZANIAMI 
Z OBSZARU AI. 
IM SZYBCIEJ 
TO ZROZUMIEMY, 
TYM LEPIEJ 
DLA NAS. 

2. Dane HCM Deck, 2017



http://www.mastersandrobots.tech
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KAPITAŁ LUDZKI CORAZ BARDZIEJ 
DIGITAL. JAK CYFRYZACJA ZMIENIA 
RYNEK PRACY - RAPORT

86% respondentów badania 
PwC (Workforce of the futu-
re: the competing forces sha-
ping 2030) jest zdania, że nowe 
technologie i automatyzacja nie 
zastąpią kompetencji ludzkich, 
zmuszają jednak pracowników 
do większej elastyczności. Dla-
tego aż ¾ badanych za kluczo-
wy czynnik utrzymania się na 
rynku pracy uznaje zdolność 
do przekwalifikowania i zdoby-
wania nowych umiejętności, by 
dotrzymać kroku zmianom na-
pędzanym przez transformację 
cyfrową.

Zagrożenie związane z dostę-
pem do kluczowych umiejęt-
ności dostrzegają także liderzy 
biznesowi w naszym regionie. 
76% z nich w badaniu PwC 
„CEO Survey” wskazało wła-
śnie na ten obszar, jako jedno 

z największych wyzwań obec-
nie i w nadchodzących latach. 
Dlatego 78% przyznaje, że jest 
trakcie zmiany lub już zmieniła 
strategię zarządzania talentami, 
aby lepiej odpowiadać na wy-
zwania przyszłości. 

„Prezesi przedsiębiorstw słusz-
nie identyfikują wyzwania, jakie 
stwarza transformacja cyfrowa 
w zakresie kapitału ludzkiego, 
nie dostrzegają jednak dru-
giej strony, czyli szans, a te są 
przecież ogromne. Z jednej 
strony można tu wskazać na 
automatyzację niektórych pro-
cesów, z drugiej zaś na jeszcze 
dalej idące zmiany, które niesie 
ze sobą wykorzystanie sztucz-
nej inteligencji – w rekrutacji, 
kształtowaniu ścieżek kariery, 
budowaniu programów moty-
wacyjnych, czy nawet świado-

mym współtworzeniu kultury 
organizacyjnej, która pozwoli 
zwiększać zaangażowanie i sku-
teczniej osiągać zakładane cele 
biznesowe” – mówi Anna Szcze-
blewska, dyrektor w dziale do-
radztwa biznesowego, lider ze-
społu People & Change w PwC.

Sztuczna inteligencja – odpo-
wiedź na wyzwania pracow-
ników i pracodawców

Rekrutacja to jeden z obsza-
rów, gdzie sztuczna inteligencja 
może w istotny sposób pomóc 
zarówno kandydatom szukają-
cym odpowiedniego zatrudnie-
nia, jak też pracodawcom po-
szukującym osób o określonym 
zestawie kompetencji, które 
dopasują się nie tylko do wyma-
gań, ale też kultury organizacyj-
nej danej firmy.

WARSZAWA 26 WRZEŚNIA 2017 R. – 74% PRACOWNIKÓW 
JEST ŚWIADOMA KONIECZNOŚCI ZDOBYWANIA NOWYCH 
KOMPETENCJI, ABY UTRZYMAĆ PRACĘ W CORAZ BARDZIEJ 
CYFROWYM ŚWIECIE. JUŻ TERAZ AŻ 76% PREZESÓW FIRM 
W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ JAKO NAJWAŻ-
NIEJSZE WYZWANIE DLA BIZNESU WSKAZUJE BRAK OSÓB 
Z ODPOWIEDNIM ZESTAWEM KOMPETENCJI – WYNIKA 
Z OPRACOWANIA FIRMY DORADCZEJ PWC.
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Rok temu PwC w Polsce rozpo-
częło unikalny projekt Match-
Beta, wykorzystujący właśnie 
sztuczną inteligencję w zakre-
sie doradztwa kariery dla stu-
dentów i dopasowywania ich 
do właściwych pracodawców. 
Pierwszym etapem było zasile-
nie narzędzia danymi od pro-
fesjonalistów oraz ich analiza 
i wnioskowanie. Dzięki temu 
obecnie młodzi ludzie mogą 
zbadać swój potencjał zawo-
dowy i otrzymać rekomendację 
indywidualnej ścieżki kariery. 
Mogą też skorzystać z dopaso-
wanych do swojego potencjału 
ofert pracodawców.

„Przez rok test psychologicz-
ny w MatchBeta opracowany 
wspólnie z ekspertami z Cen-
trum Innowacji Uniwersytetu 
SWPS wypełniło niemal 3 000 
osób. To niezwykle ważne, bo 
model informacji zwrotnej dla 
studentów korzystających z na-
szego narzędzia odzwierciedla 
faktyczny stan polskiego ryn-
ku pracy, nie zaś jedynie zało-
żenia teoretyczne. Z platformy 
korzysta obecnie prawie 1 500 
młodych osób” – mówi Ewa 
Zmysłowska, dyrektor zespołu 
kapitału ludzkiego w PwC.

Nie tylko jednak rekrutacja, ale 
również utrzymanie talentów 
czy zapewnienie właściwego 
poziomu zaangażowania pra-
cowników to wyzwania, na któ-
re odpowiedzią może być 

sztuczna inteligencja. Przykła-
dem takiego zastosowania jest 
platforma M.A.I.A. (Matching 
Artificial Intelligence Assistant) 
stworzona przez PwC. Dzięki 
niej możliwe jest strategiczne 
planowanie zasobów ludzkich, 
usprawnienie rekrutacji, rozwo-
ju pracowników czy zmniejsze-
nie rotacji  kluczowych talentów. 
M.A.I.A. wykorzystuje sztuczną 
inteligencję do analizy kultury 
organizacyjnej firmy, potencja-
łu pracowników pod kątem ich 
kompetencji, czy badania za-
dowalania z pracy (happines 
index).

„Nowe technologie to nie tylko 
automatyzacja pracy, co od razu 
może kojarzyć się z zastępowa-
niem pracowników przez roboty. 
To przede wszystkim możliwość 
zbadania tego, co do tej pory 
było niemożliwe lub opierało się 
tylko na intuicji. Narzędzia takie 
jak M.A.I.A. wspierają decyzje li-
derów biznesowych wnioskami 
uzyskanymi z analizy dużych 
zbiorów danych. W najbliższych 
latach mogą okazać się kluczo-
we na coraz bardziej konkuren-
cyjnym rynku pracy” – podsu-
mowuje Anna Szczeblewska, 
dyrektor w dziale doradztwa 
biznesowego, lider zespołu Pe-
ople & Change w PwC.
Opracowanie powstało m.in. na podstawie 
danych z raportów PwC: „Will robots steal our 
jobs”, “Workforce of the future - The com-
peting forces shaping 2030” oraz “20th CEO 
S rvey. Central and Eastern Europe”.

NOWE 

TECHNOLOGIE 
TO NIE TYLKO 
AUTOMATYZACJA 
PRACY, CO 
OD RAZU MOŻE 
KOJARZYĆ SIĘ 
Z ZASTĘPOWANIEM 
PRACOWNIKÓW 

PRZEZ ROBOTY. 
TO PRZEDE 
WSZYSTKIM 
MOŻLIWOŚĆ 
ZBADANIA TEGO, 
CO DO TEJ PORY 
BYŁO NIEMOŻLIWE 
LUB OPIERAŁO 
SIĘ TYLKO 
NA INTUICJI.



http://hr-forum.pl/
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W ŚWIECIE BENEFITÓW

Skąd narodził się pomysł 
i zapotrzebowanie na Bene-
fits Festival? Festiwale naj-
częściej kojarzą się z mu-
zycznymi wydarzeniami.

Na polskim rynku jest bardzo 
wiele imprez dla osób zawo-
dowo zajmujących się HR-em. 
Jednakże, niewiele z nich ma 
konkretny profil, a działy zwią-
zane z zarządzaniem zasobami 
ludzkimi, zwłaszcza w dużych 
firmach, są bardzo rozbudo-
wane i podzielone ze względu 
na zakres obowiązków i kom-
petencje. W związku z tym, 
że pojawiają się coraz większe 
problemy z pozyskaniem oraz 
zatrzymaniem najlepszych pra-
cowników, pracodawcy prze-
ścigają się w pomysłach, któ-

re pomogą im tego dokonać. 
Stąd pomysł na tak sprofilowa-
ne wydarzenie, skierowane do 
osób, które zajmują się kształ-
towaniem polityki benefitowej 
przedsiębiorstwa. Podczas Be-
nefits Festival uczestnicy mogą 
zapoznać się z najnowszymi 
trendami na rynku benefitów 
pracowniczych, a także wy-
słuchać wystąpień ekspertów, 
którzy w tej dziedzinie wiedzą 
wszystko. Stąd nazwa – Festi-
val. Jest to przegląd tego, co 
w tym temacie oferuje nam ry-
nek. 

Czym kolejna edycja będzie 
wyróżniać się od poprzed-
niej? Co skłoniło Państwa do 
organizacji II edycji w tym 
roku?

Druga edycja jest odpowiedzią 
na potrzeby rynku. Po pierw-
szej edycji otrzymaliśmy wiele 
sygnałów, że jest zapotrzebo-
wanie na kontynuacje tej te-
matyki. W związku ze zbliżają-
cym się okresem świątecznym, 
w edycji październikowej po-
jawi się Strefa Christmas Time. 
Uczestnicy będą mogli w niej 
zapoznać się z propozycja-
mi upominków świątecznych, 
które mogą podarować swoim 
pracownikom. 

Czy w tej edycji planują Pań-
stwo zorganizowanie kon-
kursu dla firm?

W lutym odbył się konkurs – 
Best Benefits Strategy 2017. 
Laureatem nagrody za najlep-

POMYSŁÓW NA BENEFITY PRACOWNICZE Z ROKU NA ROK PRZYBYWA CORAZ WIĘ-
CEJ, A WIĄŻE SIĘ TO Z ZAPOTRZEBOWANIEM RYNKU ORAZ CHĘCIĄ ZATRZYMANA 
PRACOWNIKA W FIRMIE. NA ICH TEMAT MÓWI SIĘ SPORO, ALE CZY PRACODAWCY 
I PRACOWNICY SĄ ŚWIADOMI TEGO, CO DZIĘKI NIM MOGĄ ZYSKAĆ? INICJATYWA 
BENEFITS FESTIVAL POKAZUJE, ŻE JEST POPYT NA TAKIE INFORMACJE. O WYDA-
RZENIU ORAZ SAMYCH BENEFITACH OPOWIEDZIAŁA REKRUTEROWI MAGDALENA 
KORZNIAKOW, MENADŻER PROJEKTU BENEFITS FESTIVAL.
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szą politykę benefitową został 
Bank Zachodni WBK. Nagroda 
ta, będzie przyznawana raz 
w roku, więc w edycji paździer-
nikowej konkursu nie będzie. 

Jakie obecnie benefity na 
rynku najbardziej przyciąga-
ją zarówno pracodawców jak 
i pracowników?

Rynek benefitów pracowni-
czych jest bardzo dynamiczną 
i szybko rozwijającą się branżą. 
Za standard uznaje się już karty 
sportowe, pakiety medyczne, 
kursy językowe czy dofinan-
sowanie wakacji. Pracodawcy 
prześcigają się w pomysłach na 
to, jak się wyróżnić i zapewnić 
pracownikom miłe, przyjazne 
i komfortowe środowisko pra-
cy. Wśród bardzo popularnych 
benefitów są systemy kafete-
ryjne, owoce i kawa w biurach, 
samochody oddawane do 
użytku pracownikom, szkolenia 
podnoszące osobiste kompe-
tencje, ubezpieczenia eme-
rytalne, masaże biurowe czy 
wyjątkowe upominki. Pojawiają 
się też udogodnienia takie jak 
„sprawomaty” i pożyczkomaty. 
Wyobraźnia dostawców bene-
fitów nie ma granic. 

Czy uważa Pani, że obec-
nie pracownicy są świadomi 
i dobrze poinformowani na 

temat przysługujących im 
benefitów?

Z prowadzonych badań i ob-
serwacji wynika, że pracowni-
cy coraz bardziej orientują się 
w rynku benefitów i poszuku-
jąc nowego pracodawcy mają 
w tym względzie sprecyzo-
wane i konkretne wymagania. 
Bardzo ważne jest, aby przed-
siębiorstwo prowadziło w tym 
zakresie przejrzystą politykę 
informacyjną, pozwalając tym 
samym na to, aby każdy pra-
cownik mógł w pełni korzystać 
z przysługujących mu świad-
czeń pozapłacowych. Ważne 
jest też, aby politykę benefito-
wą wdrażaną w przedsiębior-
stwie systematycznie kontro-
lować i badać jej rezultaty. Nie 
zawsze pomysły pracodawcy 
odpowiadają na zapotrzebo-
wanie pracowników. Ma to 
wówczas wpływ na skutecz-
ność prowadzonych działań 
i powstaje ryzyko, że podej-
mowane starania nie przyniosą 
oczekiwanych efektów. Badania 
wykazują, że niestety, przedsię-
biorcy często zapominają o tak 
ważnym elemencie, jakim jest 
ewaluacja. Na szczęście, to też 
ulega zmianom.

Magdalena Korzniakow – Menadżer Projektu 
Benefits Festival, 
Link Concept Sp. z o.o.

NIE ZAWSZE 
POMYSŁY 
PRACODAWCY 
ODPOWIADAJĄ NA 
ZAPOTRZEBOWANIE 
PRACOWNIKÓW. 
MA TO WÓWCZAS 
WPŁYW NA 
SKUTECZNOŚĆ 
PROWADZONYCH 
DZIAŁAŃ I 
POWSTAJE RYZYKO, 
ŻE PODEJMOWANE 
STARANIA NIE 
PRZYNIOSĄ 
OCZEKIWANYCH 
EFEKTÓW. BADANIA 
WYKAZUJĄ, 
ŻE NIESTETY, 
PRZEDSIĘBIORCY 
CZĘSTO 
ZAPOMINAJĄ 
O TAK WAŻNYM 
ELEMENCIE, JAKIM 
JEST EWALUACJA. 
NA SZCZĘŚCIE, 
TO TEŻ ULEGA 
ZMIANOM.
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