
Silniejsza pozycja HR i potencjał dla technologii
Raport z badania „Inwestycje HR – co wdrażają i co planują firmy w Polsce?”



Drodzy Czytelnicy,
przedstawiamy Wam pierwszy raport „Inwestycje HR – co wdrażają i planują firmy w Polsce”, 
efekt wspólnego przedsięwzięcia Pracuj Ventures oraz Pracuj.pl.

Przystępując do realizacji projektu za cel postawiliśmy sobie rozpoznanie aktualnych wyzwań, 
zmian i poziomu inwestycji w obszarze human resources w Polsce, po kilkunastu miesiącach 
od wybuchu pandemii, w momencie, kiedy firmy miały już szansę stawić czoła i zareagować 
na nowe okoliczności. 

Sprawdziliśmy nie tylko, jakie działania są obecnie priorytetem dla zespołów HR, ale też 
jak pandemia wpłynęła na pozycję HR w firmach. Zapytaliśmy przedstawicieli HR w jakich 
obszarach firmy korzystają już z oprogramowania wspierającego pracę HR i pracowników, 
a w jakich dopiero planują to zrobić. Dzięki badaniu wiemy też, kto zwykle inicjuje rozmowy 
o systemach HR i Work Tech oraz jakie są kryteria wyboru tych systemów.

Jaki jest obecnie poziom zaawansowania działań HR w Polsce w odniesieniu do rozwoju 
pracowników, nastawienia na zebranie informacji na temat ich potrzeb i oceny efektów 
pracowników? Jakie działania prowadzą firmy, chcąc zadbać o wellbeing pracowników? 
Jaki jest poziom zaawansowania analityki HR? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie 
w naszym raporcie.

Mamy nadzieję, że raport z naszego badania, które objęło prawie 600 osób odpowiedzialnych 
za działania HR w firmach różnej wielkości, będzie ważnym źródłem pozwalającym nie tylko 
ocenić własne działania na tle innych firm, ale też zaplanować kolejne kroki, które pomogą 
te działania rozwijać.

Życzymy owocnej lektury! 
zespół Pracuj Ventures & Pracuj.pl
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Rola HR obecnie i w czasach „przed pandemią”

Jak ocenił(a)by Pan(i) obecną pozycję HR w Pana(i) firmie  
w porównaniu do czasów „przed pandemią”?

 9%
Jest znacząco silniejsza 
niż przed pandemią

 54%
Pozycja HR w firmie 
w trakcie pandemii 
nie zmieniła się

 7%
Jest nieco słabsza 
niż przed pandemią

 2%
Jest znacząco słabsza 
niż przed pandemią

Nieco ponad połowa uczestników badania (dokładnie 54%) oceniła, że pozycja HR w firmie, w której pracują, 
w trakcie pandemii nie zmieniła się. W co trzeciej jednak firmie (w 36%) pozycja HR jest obecnie silniejsza 
niż przed pandemią. Jedynie w co dziesiątej firmie pozycja HR zmalała.

Wykres nr 1. Pozycja HR w firmie w porównaniu do czasów „przed pandemią”. 
N=564

 27%
Jest nieco silniejsza 
niż przed pandemią



Zdaniem dyrektorów i ekspertów HR, którzy wzięli udział w wywiadach indywidualnych: 

Wśród powodów, które zdaniem badanych sprawiły, że pozycja HR jest obecnie w firmie silniejsza niż przed pandemią prawie 60% 
badanych wskazało bezpośrednio wpływ pandemii, tzn. to, że uwypukliła słabości firmy, w różnych obszarach. Co drugi badany 
wskazał też, że prowadzone przez HR projekty nabrały większego priorytetu. W ślad za zwiększonym zapotrzebowaniem na 
działania HR niekoniecznie poszły jednak inwestycje związane z większymi nakładami na działania HR czy zwiększenie liczebności 
zespołów HR. Jedynie w co piątej firmie liczba pracowników w HR wzrosła, a w co dziesiątej pojawił się większy niż do tej pory 
budżet na działania HR-owe.

  HR jest u nas katalizatorem zmian na poziomie całej organizacji. Odpowiadamy za wdrażanie zmian. 
Ich tempo i ilość w pandemii znacznie przyspieszyły.

    Pandemia dała szansę HR, który został współtwórcą zmian. Weszliśmy od razu w tryb walczący, 
wspierający organizację. Naszym celem było zapewnienie pracownikom komfortu pracy mimo pandemii 
i bardzo intensywnego biznesowo czasu.

  Myślę, że patrząc na HR całościowo to pandemia nie zmieniła zbyt wiele. Dalej nasze główne cele to attract 
& retain, ale wyzwaniem jest jak to robić, kiedy warunki pracy się diametralnie zmieniły i musimy inaczej 
rozłożyć akcenty, np. mocniej zadbać o komunikację i budowanie community.

  HR u nas firmie zdecydowanie nie jest postrzegany jako koszt. Dajemy wartość i nas za to cenią na poziomie 
managementu, chociaż musimy to naprawdę policzyć i pokazać. Zdecydowanie jesteśmy częścią rozmaitych 
dyskusji firmowych, a nawet je inicjujemy, mamy duży wpływ i własne zdanie. Powiedziałabym, że to jest super 
dobra sytuacja, jeśli chodzi o pozycję HR w firmie.



Pandemia uwypukliła słabości firmy w różnych 
obszarach, którymi musimy się teraz zająć

  58%

Silniejszy priorytet dla prowadzonych projektów   50%

Wzrost liczby pracowników w zespole HR   18%

Inny powód   13%

Dysponujemy większym budżetem na działania   8%

Dysponujemy mniejszym budżetem na działania   55%

Mniejsze poparcie dla prowadzonych projektów   31%

Pandemia osłabiła pozycję biznesową naszej firmy   29%

Spadek liczby pracowników w zespole HR   24%

Inny powód   9%

Z czego Pana(i) zdaniem wynika obecna SILNIEJSZA pozycja HR  
w porównaniu do czasów „przed pandemią”?

Z czego Pana(i) zdaniem wynika obecna SŁABSZA pozycja HR  
w porównaniu do czasów „przed pandemią”?

Wykres nr 2.  
Powody silniejszej pozycji HR w firmie  

w porównaniu do czasów „przed pandemią”.  
N=204 (firmy, w których pozycja HR wzrosła  

w porównaniu do czasów „przed pandemią”)

Wykres nr 3.  
Powody słabszej pozycji HR w firmie  

w porównaniu do czasów „przed pandemią”. 
N=55 (firmy, w których pozycja HR zmalała  

w porównaniu do czasów „przed pandemią”)

Z kolei w firmach, w których zdaniem badanych pozycja HR w porównaniu do czasów „przed pandemią” zmalała, najczęściej wskazywanymi 
powodami okazały się być zmniejszony budżet (55% wskazań), mniejsze poparcie dla prowadzonych projektów (31% wskazań) 
oraz osłabiona przez pandemię pozycja biznesowa firmy (29% wskazań). W co czwartej firmie wiązało się to natomiast ze spadkiem 
liczby pracowników w zespole HR.



Pandemia bezsprzecznie pokazała, że jako jednostka biznesowa HR jest niezwykle dynamiczna w działaniu i mocno 
operacyjna, bo to właśnie HR był grupą „pierwszego reagowania” w związku z koniecznymi zmianami w organizacji. 
Organizacje – w tym zarządy i managerowie – były kompletnie nieprzygotowane na taką dysrupcję, w przeciwieństwie 
do HR. Spośród tych, którzy ocenili, że HR zyskał na znaczeniu, 58% argumentowało to właśnie tym, że pandemia obnażyła 
deficyty i zmusiła firmy do natychmiastowej reakcji. To na barkach HR spoczął ciężar przyspieszonej transformacji, 
co ważne rozumianej nie tylko jako digitalizacja, ale przede wszystkim jako zdolność do zarządzenia zmianą mentalną, 
która temu towarzyszyła. Ludzie musieli przestawić się na inne tory myślenia i sposobu pracy.

Jednocześnie nadal widzę spory rozdźwięk między rosnącym znaczeniem HR, a jego strategiczną funkcją w organizacji. 
Utrzymanie ciągłości pracy może nie należy do funkcji strategicznych, ale z pewnością staje się newralgiczną w czasie 
kryzysu. Prócz zarządzenia zmianą, istotne stało się odnalezienie w nowej rzeczywistości i sprawienie, że w dłuższej 
perspektywie motywacja zostanie utrzymana. Z początku wszyscy byliśmy dużo mocniej zaangażowani i często z obawy 
przed utratą pracy wkładaliśmy większy wysiłek w codzienne zadania, jednak to paliwo w końcu zaczęło się wyczerpywać.

Utrzymanie nie tylko ciągłości pracy, ale też jej wysokiej wydajności stało się w pandemii również o tyle trudniejsze, 
że budżety zostały znacząco zredukowane i HR mógł liczyć na mniejsze zaplecze finansowe. Wskazują na to również 
ankietowani, z których ponad połowa twierdzi, że osłabienie roli HR w organizacji wynika właśnie z cięć budżetowych. 
Patrząc na rynek pracy sam plasuję się jednak pośród 36% obserwatorów, którzy dostrzegają, że pozycja HR nieco 
lub wręcz znacząco się wzmocniła w stosunku do czasu sprzed wybuchu pandemii. Warto tę przewagę i potencjał 
wykorzystać, by już nie tylko życzeniowo pozycja HR w firmach faktycznie była nie tylko mocniejsza, ale i strategiczna.

Maciej Noga 
Partner Zarządzający funduszu Pracuj Ventures

Komentarz eksperta:



Komentarz eksperta:
Okres pandemii, a w szczególności jej pierwsze miesiące były dla 
działów HR czasem wielkiej próby. Wyniki badania sugerują, że 36% 
zespołów HR wyszło zwycięsko z kryzysowej sytuacji (skoro pozycja 
HR w ich firmach w trakcie pandemii wzrosła) i potwierdziło swoją 
wartość dla organizacji. W sytuacji pandemii mnóstwo firm znalazło 
się w wymagającej sytuacji, która potrzebowała natychmiastowego 
zarządzenia. W tym czasie wiele działów HR pracowało bardzo ciężko 
kalkulując różne scenariusze, rozmawiając i negocjując z zarządem, 
managerami i pracownikami, a także wspierając firmę w przejściu 
do nowej organizacji pracy. Myślę, że osoby z działów HR, które 
przeszły kryzys z 2008 roku i jego konsekwencje, bądź też pracowały 
w firmach przechodzących restrukturyzację, mogły w pełni wykorzystać 
wcześniej zebrane doświadczenia. Niezależnie od wielkości firmy, 
czy też jej zasięgu, wyzwania działów HR były podobne, a tempo pracy 
bardzo wysokie, podobnie jak konieczność zastosowania zwinnego 
zarządzania. Te firmy, w których HR wzmocnił swoją pozycję zadbały 
także o pracowników. Po pierwszym okresie na plan główny działań 
HR-u wysunęły się tematy wellbeingu, utrzymania zaangażowania 
pracowników, czy też polityka diversity & inclusion. 

Agnieszka Bieniak  
Group HR Director, Grupa Pracuj S.A.



Najważniejsze obszary inwestycji i działań HR
Zapytani przez nas przedstawiciele firm jako ważny obecnie obszar 
działań HR zdecydowanie najczęściej wskazywali konieczność pozyskania 
poszukiwanych pracowników we właściwym czasie. Ten obszar działań 
okazał się być istotnie absorbujący aż dla 71% badanych firm. Zaledwie 
14% firm, które wskazały, że czują, że konkurują jako pracodawca 
z ofertami firm spoza Polski pokazuje z kolei, że w dalszym ciągu w swoich 
poszukiwaniach pracowników pracodawcy działający na rynku polskim 
biorą pod uwagę konkurencję jedynie z rynku polskiego.

W zestawieniu z kolejnymi rekordami liczby opublikowanych ogłoszeń 
rekrutacyjnych, niskim bezrobociem i rosnącą inflacją, nie dziwi zapewne 
to, że badanie pokazało, że już ponad połowa firm odczuwa obecnie 
presję płacową ze strony pracowników. Trzecie miejsce wśród bieżących 
miejsc inwestycji HR w Polsce (pod względem czasu i wysiłku, a może 
nieco rzadziej jak pokazują dane z wcześniejszego rozdziału, pieniędzy) 
przypadło zapewnieniu liderom wsparcia w zakresie zarządzania i rozwoju 
pracowników. Wśród wszystkich badanych firm temat okazał się być istotny 
dla co drugiej firmy, w firmach zatrudniających powyżej 1000 pracowników 
nad tym zagadnieniem pracuje obecnie już 64% firm.

Tematy bezpośrednio związane z pandemią, takie jak zapewnienie wsparcia 
dla pracowników pracujących zdalnie i/lub hybrydowo, organizacja 
sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania pracowników podczas w pracy 
w biurze, a także budowanie przywiązania do firmy wśród pracujących 
zdalnie, są obecnie zajmujące dla ok. 1/3 badanych zespołów HR.



Pozyskanie poszukiwanych przez firmę pracowników we właściwym czasie   71%

Odpowiedź na oczekiwania pracowników i kandydatów w zakresie wzrostu wynagrodzeń   54%

Wsparcie liderów zespołów w zakresie zarządzania i rozwoju pracowników   51%

Budowanie przywiązania do firmy wśród pracowników pracujących zdalnie i/lub hybrydowo   33%

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania pracowników w trakcie pracy zdalnej i/lub hybrydowej   29%

Zapewnienie sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa pracowników  
w trakcie pracy w biurze lub terenie

  29%

Organizacja rekrutacji, onboardingu i innych procesów HR w 100% w wersji zdalnej i cyfrowej   26%

Praca nad pogłębianiem i/lub zmianą kompetencji pracowników (tzw. upskilling i reskilling)   21%

Zapewnienie oferty pracodawcy konkurencyjnej wobec pracodawców spoza Polski   14%

Inne – prosze podać jakie   2%

Które z poniższych działań jest obecnie ważnym obszarem działań HR w Pana(i) firmie?

Wykres nr 4. Ważne obecnie obszary działań HR.  
N=564

Zdaniem dyrektorów i ekspertów HR, którzy wzięli udział w wywiadach indywidualnych: 

  Zdajemy sobie sprawę z tego, że szybki wzrost organizacji 
jest możliwy tylko dzięki pracy, jaką wykonają liderzy. Oni 
są dla nas nośnikami kultury organizacyjnej, jednocześnie 
wiemy, że są pod dużą presją biznesową i muszą dowozić 
swoje cele. Jako HR staramy się ich w tym wspomóc.

  Nasze główne wyzwanie to przeprojektowanie 
pracy do hybrydy i/lub pracy zdalnej 
i zapewnienie płynnego employee life cycle 
zamiast dostosowywania czegoś na szybko, 
jak to miało miejsce w pandemii.



Odsetek firm, które pracują nad organizacją 
rekrutacji, onboardingu i innych procesów HR 
w 100% w wersji cyfrowej i zdalnej w firmach 
różnej wielkości

Odsetek firm, które pracują nad wsparciem liderów  
zespołów w zakresie zarządzania i rozwoju 
pracowników w firmach  
różnej wielkości

11-50 11-50
Liczba pracowników Liczba pracowników

51-100 51-100101-250 101-250251-500 251-500501-1000 501-1000> 1001 > 1001

33%

24%

39%

25%

53%

26%

54%
51%

39%

64%

Wykres nr 5. Odsetek firm pracujących nad organizacją rekrutacji, onboardingu 
i innych procesów HR w 100% w wersji cyfrowej i zdalnej w firmach różnej wielkości
N=564

Wykres nr 6. Odsetek firm, które pracują nad wsparciem liderów zespołów 
w zakresie zarządzania i rozwoju pracowników w firmach różnej wielkości
N=564

Średnia 
26%

Średnia 
51%

20%20%

22%22%

Wskaźnikiem poziomu cyfryzacji polskiego HR może być z kolei (zaledwie) 26% wskazań od firm, które pracują w tym momencie 
nad organizacją rekrutacji, onboardingu i innych procesów HR w 100% w wersji cyfrowej. Znacząco częściej zdarza się to 
w firmach zatrudniających ponad 1000 pracowników. Nad rekrutacją, onboardingiem i innymi procesami w wersji online 
pracuje obecnie 39% tych firm. Temat znaczącego pogłębiania i zmiany kompetencji pracowników jest obecnie ważny jedynie 
w co piątej firmie.



Komentarz eksperta:
Żyjemy w świecie pędzącym do przodu, gdzie wiele sektorów musi w szybkim czasie przejść transformację 
technologiczną i zmienić swoje podejście do konsumentów. Ostatnie lata to dla Allegro – firmy 
technologicznej w branży handlowej - ogromny napęd rozwoju. Organizacje znajdują się pod presją 
skalowania, lub bardzo wysokiej racjonalizacji kosztów pracy. My także oprócz wskaźników związanych 
z pozyskiwaniem pracowników o określonych kompetencjach, w optymalnym czasie, bacznie śledzimy 
te związane z rozwojem, zaangażowaniem i retencją. Wiemy, że inwestycje czasu i środków w akwizycję 
talentu i onboarding zwrócą się, jeśli nowi koledzy i koleżanki będą z nami długo i będą w pełni realizować 
swój potencjał.

Nie dziwi mnie wysoka pozycja tematów związanych z wsparciem liderów w zarządzaniu i rozwoju 
zespołów, czy z pracą hybrydową. W ostatnich dwóch latach, w warunkach pandemii, praktycznie 
podwoiliśmy rozmiar naszego zespołu – stąd duża rola wzmacniania kultury Allegro i łączności między 
ludźmi w warunkach pracy zdalnej. W drugim roku pandemii obserwujemy wzmożony ruch na rynku 
pracy – w tym globalizację kompetencji, zwłaszcza w obszarze technologii.

Tylko 14% respondentów wskazało wyzwania związane z budowaniem oferty pracodawcy konkurencyjnej 
wobec pracodawców spoza Polski – myślę, że te problemy będą rosły w siłę – cyfrowy świat 
podnosi transparencję rynku pracy, a praca zdalna pozwala na globalne zatrudnianie pracowników. 
Wszystkie te wyzwania postrzegam jako szansę dla zespołów HR / People - jedna ze zmian nie ujętych 
w badaniu to wzrost udziału tematyki ludzkiej i organizacyjnej w agendach zarządów i liderów firm.

Anna Wróbel 
Liderka obszaru HR, Allegro



Systemy Work Tech w Polsce, czyli z jakich aplikacji 
korzystają i co planują wdrażać firmy w Polsce
Obszarem, w którym zdecydowanie najczęściej można spotkać się ze wspomaganiem pracy zespołu HR oprogramowaniem 
są kadry i płace. Kolejnym miejscem, w którym firmy wspierają się stosunkowo często jest – wskazany w naszym badaniu 
jako główny obszar działań HR – obszar rekrutacji pracowników. Z kolei proces, który pojawia się zaraz po zrekrutowaniu 
pracownika, czyli onboarding wspiera obecnie oprogramowaniem jedynie 14% firm. Znacząco częściej proces ten jest 
wspierany w firmach największych, gdyż z oprogramowania w onboardingu korzysta ponad 80% firm. Kolejne dwa miejsca 
pod względem częstości wskazań w badaniu zajęły narzędzia wspierające codzienną komunikację oraz przepływ informacji 
pomiędzy pracownikami – mają one po ok. 40% wskazań.

Zdecydowanie rzadziej aplikacje wspierają takie procesy jak badania opinii 
pracowników i/lub kandydatów (29% wskazań) czy też szerzej rozumianą analizę 
danych HR (People Analytics), tutaj oprogramowanie pojawia się dopiero w 
co 10 firmie. Zaznaczyć przy tym należy, że uczestnicy badania byli proszeni 
o wskazanie narzędzi i aplikacji wykraczających poza szeroko wykorzystywany 
pakiet MS Office, w tym Excel.

Procesy organizacji szkoleń i rozwoju pracowników oraz zarządzanie benefitami 
są obecnie wspierane specjalistycznym oprogramowaniem dopiero w co 
czwartej firmie, a efekty pracy z pomocą dedykowanych aplikacji ocenia zaledwie 
co piąta firma.

Bez żadnego oprogramowania wspierającego pracę HR lub pracowników 
obywa się w tej chwili jedynie 6% firm, przy czym w grupie firm najmniejszych 
(zatrudniających od 11 do 50 pracowników) jest to 15% firm, a w firmach 
największych zaledwie 1%.



Kadry i płace   81%

Rekrutacja pracowników  
(pozyskiwanie, selekcja i ocena aplikacji itp.)

  57%

Firmowy intranet i/lub serwis społecznościowy   44%

Bieżąca komunikacja między pracownikami   40%

Badania opinii pracowników i/lub kandydatów   29%

Szkolenia i rozwój pracowników   25%

Benefity dla pracowników (system kafeteryjny, 
platforma do zarządzania benefitami itp.)

  25%

Ocena efektów pracy   17%

Onboarding   12%

Analityka HR (People Analytics)   10%

Nie mamy żadnego oprogramowania  
wspierającego procesy HR

  6%

Inny   2%

W jakich obszarach HR korzystają Państwo obecnie 
ze specjalistycznego oprogramowania (aplikacji, systemów) 
wspierającego pracę HR i pracowników? 

Wykres nr 7. Obszary, w których HR korzysta obecnie ze specjalistycznego 
oprogramowania wspierającego pracę HR i pracowników.  
N=564



Komentarz eksperta:
Obszar kadr i płac to pole do eksperymentów z nowoczesnymi technologiami w HR, bo to właśnie tam znaleźć można 
najwięcej powtarzalnych zadań, które można usprawnić za pomocą automatyzacji. Zaskakujący jest jednak fakt, 
że jedynie 1 na 10 firm korzysta z oprogramowania do analityki danych w HR. Mimo przyspieszenia cyfryzacji w okresie 
pandemii Covid-19, widać wyraźnie, że branża odstaje od liderów w tym obszarze – bankowości czy e-commerce, 
które już dziś są beneficjentami wcześniejszych inwestycji.

Nasze doświadczenia w Randstad pokazują, jak istotna 
w dotarciu do kandydatów staje się analiza danych dotyczących 
preferencji zawodowych, ale też na przykład zwyczajów 
w konsumpcji mediów. Dzięki temu, budując kampanie 
rekrutacyjne, można precyzyjnie dotrzeć do kandydatów 
zainteresowanych daną ofertą, za pomocą skutecznych 
komunikatów odpowiadających na ich potrzeby. Mniejsze 
stają się też koszty pozyskania talentów. Analityka w HR jest 
też ważna dla zarządzania pracownikami. Pomaga stworzyć 
w organizacji modele ułatwiające identyfikację takich zjawisk, 
jak mniejsza efektywność, luki kompetencyjne czy spadek 
satysfakcji pracownika, co umożliwia odpowiednio wczesne 
podjęcie działań niwelujących te zjawiska.

Marcin Sieńczyk 
Chief Technology Innovation Officer (CTIO), 
Randstad Poland and Eastern Europe



Odsetek firm korzystających z aplikacji wspierających rekrutację  
oraz onboarding pracowników w firmach różnej wielkości

Wykres nr 8. Odsetek firm korzystających z aplikacji wspierających rekrutację oraz onboarding pracowników w firmach różnej wielkości 
N=564
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pracowników
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pracowników
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15%

30%

39%

49%
52%

62%
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Średnia 
12%

Średnia 
57%

  Onboarding    Rekrutacja pracowników (pozyskiwanie, selekcja i ocena aplikacji itp.)

9%9%



Komentarz eksperta:
Wyniki badania potwierdzają że systemy do rekrutacji pracowników stają się powszechnym narzędziem w większości firm. 
W ostatnim czasie, a przyczyniła się do tego pandemia, zauważamy wzrost potrzeby rozbudowy systemów rekrutacyjnych o narzędzia 
technologiczne opiekujące pozostałe procesy HR-owe np. onboarding pracowników. Wzrasta świadomość wykorzystywania technologii: 
chatboty i voiceboty pomagają pozyskiwać i selekcjonować kandydatów, w rekrutacjach i onboardingu wykorzystywane są narzędzia do 
gamifikacji, rośnie wykorzystywanie testów do weryfikowania wiedzy i umiejętności kandydatów czy narzędzi do automatyzacji badań NPS. 

Aby technologia mogła optymalizować pracę rekruterów i managerów oraz dostarczać pozytywne doświadczenia kandydatom i 
pracownikom musi był łatwo dostępna i intuicyjna. Zapewnia to integracja i dostęp z poziomu jednego systemu np. rekrutacyjnego. 
Odpowiadając na te potrzeby poszerzyliśmy eRecruiter o Marketplace, oferujący różnorodne, zintegrowane usługi i narzędzia. Dzięki 
integracjom każda firma może tworzyć „szyty na miarę” HR-owy ekosystem, dopasowując rozwiązania do własnych potrzeb i specyfiki. 

Adam Wielebski 
Commercial Director, członek Zarządu eRecruiter

Odsetek firm, które nie posiadają żadnego 
oprogramowania wspierającego pracę HR i/lub 
pracowników w firmach różnej wielkości

11-50
Liczba pracowników

51-100 101-250 251-500 501-1000 > 1001

15%

6% 7%
4%

Wykres nr 9. Odsetek firm, które nie posiadają żadnego oprogramowania 
wspierającego pracę HR i/lub pracowników w firmach różnej wielkości
N=564

Średnia 
6% 2%2% 1%1%



Spojrzenie na plany pracodawców w perspektywie 12 miesięcy w zakresie wdrożenia lub zmiany aplikacji wspierających pracę HR i pracowników 
pokazuje… spore rozdrobnienie w zakresie obszarów HR wybranych jako wymagające cyfrowego wsparcia. Najwięcej firm ma tutaj w planach sięgać 
po narzędzia pomagające organizować szkolenia i rozwój pracowników, ocenę efektów pracy, procesy kadrowe i płacowe, zarządzanie benefitami 
dla pracowników oraz onboarding. Plany w tych obszarach ma jedynie co piąta firma. Nie sposób nie zauważyć przy tym, że 40% badanych przez 
nas przedstawicieli HR wskazało, że w ich firmach nie są planowane żadne wdrożenia oprogramowania dla HR bądź pracowników.

Nie rozważamy wdrożenia oprogramowania wspierającego HR w ciągu 12 m-cy   40%

Szkolenia i rozwój pracowników   19%

Ocena efektów pracy   17%

Kadry i płace   17%

Benefity dla pracowników (system kafeteryjny, platforma do zarządzania benefitami itp.)   16%

Onboarding   16%

Bieżąca komunikacja między pracownikami   12%

Firmowy intranet i/lub serwis społecznościowy   12%

Rekrutacja pracowników (pozyskiwanie, selekcja i ocena aplikacji itp.)   11%

Analityka HR (People Analytics)   11%

Badania opinii pracowników i/lub kandydatów   10%

Inny   3%

W jakich obszarach HR rozważają Państwo wdrożenie lub zmianę w ciągu 12 m-cy specjalistycznego 
oprogramowania (aplikacji, systemów) wspierającego pracę HR i pracowników?

Wykres nr 10.  
Obszary, w których planuje  

wdrożenie lub zmianę w ciągu  
12 m-cy specjalistycznego  

oprogramowania wspierającego  
pracę HR i pracowników.  

N=564



Komentarz eksperta:
Przykuwający uwagę jest niewątpliwie pierwszy, najwyższy słupek dotyczący grupy firm, która nie rozważa wdrożenia 
rozwiązań wspierających HR. Jest to blisko 40% respondentów. Przy czym może to oznaczać, że przez ostatnie 
18 miesięcy, cztery z dziesięciu firm wdrożyły już HR-owe rozwiązania i są na etapie ich ewaluacji. Jednak oczywiście 
może to też oznaczać, że firmy nadal nie doceniają rozwiązań wspierających HR i nie planują ich wdrożeń. 
Z moich obserwacji wynika, że wzmocnienie obszaru HR przy pomocy oprogramowania nie następuje tak szybko 
i tak gruntownie jak powinno. Z kolei zmiany podyktowane pandemią pokazują, jak bardzo jest to potrzebne 
i jak strategiczną inwestycją jest dziś HR. 

Analizując pozostałe elementy widać duże rozdrobnienie. Nie wskazuje to jasnego kierunku planowanych inwestycji. 
Z pewnością najistotniejsze są trzy z nich: szkolenia i rozwój, ocena efektów oraz kadry i płace. Nie jest to dla mnie 
zaskoczeniem, ponieważ digitalizacja tych obszarów oznacza większą skuteczność i efektywność dla całych organizacji, 
nie tylko zespołów HR. Rozwój pracowników i odpowiednie mapowanie kompetencji jest dziś bardzo ważne, zwłaszcza 
w kontekście zmieniających się potrzeb biznesu. Z drugiej strony ocena efektów to też dziś obszar wręcz newralgiczny. 
Managerowie napotkali wyraźne wyzwanie w ocenie pracy zespołów, które pracują zdalnie w rozproszonym środowisku. 

Wskazana konieczność modernizacji rozwiązań kadrowo-płacowych również wydaje się oczywista, zwłaszcza jeśli ma się 
świadomość, jak wiele nowych rozwiązań jest już dostępnych na rynku, a... organizacje z nich nie korzystają ze względu 
na przestarzałe oprogramowanie. To, co mnie napawa niepokojem to fakt, iż analityka danych zajmuje jedno z ostatnich 
miejsc w tym zestawieniu. Wydaje się, że jest to jeden z bardziej perspektywicznych obszarów, a mimo to firmy nadal 
nie zwracają na niego wystarczającej uwagi. Szkoda. 

Paweł Leks 
Partner Zarządzający funduszu Pracuj Ventures



Dyrektor / szef HR   44%

Pracownicy zespołu HR   43%

Zarząd lub szef firmy   42%

Dyrektorzy / szefowie innych działów niż HR   17%

Pracownicy spoza zespołu HR   10%

Inni pracownicy   4%

Kto w Pana(i) firmie zwykle inicjuje proces wdrożenia lub zmiany specjalistycznego 
oprogramowania (aplikacji, systemów) wspierającego pracę HR i pracowników?

Wykres nr 11. Inicjatorzy procesu wdrożenia lub zmiany oprogramowania wspierającego pracę HR i pracowników. 
N=564

Inicjatorzy i kryteria brane pod uwagę w procesie 
wyboru oprogramowania dla HR i pracowników
Odpowiedzi na pytanie o to, kto zwykle inicjuje proces wdrożenia lub zmiany oprogramowania dla HR lub pracowników 
pokazują, że w zasadzie równie często są to szef zespołu HR, pracownicy zespołu HR lub też kierownictwo firmy. Wszystkie 
te odpowiedzi otrzymały ok. 40% wskazań. W co piątej badanej firmie osobą podejmującą rozmowy na temat systemu 
wspierającego pracę HR i pracowników był dyrektor spoza HR, a jedynie w 10% przypadków temat wdrożenia potrzebnej 
aplikacji czy też systemu został podniesiony bezpośrednio przez pracowników.



Komentarz eksperta:
Ostatnie 1,5 roku zmieniło dynamikę relacji między zarządami a HR – i te dane świetnie to obrazują. Pandemia unaoczniła, jak bardzo 
powiązane są ze sobą procesy związane z ludźmi i efekty biznesowe. Prezesi i szefowie firm docenili rolę HR i sami zaczęli zabierać głos 
w sprawach związanych z tym obszarem; szefowie HR coraz częściej zasiadają w zarządach na równi z szefami sprzedaży. Ci ostatni – jako 
kluczowi beneficjenci dobrze działających procesów HR – nadal zbyt rzadko inicjują zmianę w obszarach technologii związanej z pracownikami. 
A szkoda, bo ich głos w biznesie brzmi zdecydowanie donośniej i koniec końców mają istotny wpływ na wybór proponowanych rozwiązań.

Z danych płynie jeszcze jeden istotny wniosek – 43% odpowiedzi wskazuje na inicjatywy wychodzące z dolnych struktur, 
od pracowników HR, a 10% na pracowników spoza zespołu HR. Co to oznacza? Innowacja płynie z dołu! Zarządy powinny nie tylko 
być otwarte na głos młodych pracowników, ale też gotowe na szybką i agile’ową adaptację zgłaszanych przez pracowników pomysłów. 
W poszukiwaniu pomysłów i narzędzi wartych wdrożenia żaden głos nie powinien być bagatelizowany.

Adrian Witkowski 
CEO w Gamfi

Wśród aspektów, jakie firmy biorą pod uwagę decydując się na wdrożenie lub zmianę oprogramowania wspierającego pracę HR 
lub pracowników (patrz wykres nr 12) zdecydowanie najczęściej wskazywanym powodem okazał się być koszt rozwiązania (63% wskazań). 
Zysk z inwestycji (rentowność) narzędzia na etapie podejmowania decyzji liczy już tylko 28% firm, tyle samo firm zwraca też uwagę na czas 
potrzebny do wdrożenia aplikacji.

Co druga firma bierze pod uwagę możliwości integracji nowego narzędzia z innymi stosowanymi już w firmie rozwiązaniami oraz możliwość 
dostosowania parametrów narzędzia do swoich potrzeb. Niewiele mniej firm (47%) bierze pod uwagę bezpieczeństwo i zgodność z prawem 
narzędzia, np. wymogami RODO.



Koszt narzędzia   63%

Możliwość integracji narzędzia ze stosowanymi już w firmie narzędziami   53%

Możliwość dostosowania konfiguracji narzędzia do specjalistycznych potrzeb firmy   49%

Bezpieczeństwo i zgodność z prawem, np. wymogami RODO   47%

Wygląd i użyteczność narzędzia (user experience i design)   36%

Ocena rentowności (zwrotu z inwestycji) wdrożenia narzędzia   28%

Czas potrzebny na wdrożenie narzędzia   28%

Występowanie polskiej wersji językowej narzędzia   25%

Dostępność raportów na temat sposobu korzystania z narzędzia przez pracowników   23%

Feedback pracowników/grupy testowej   23%

Do tej pory nie rozważaliśmy wdrożenia żadnego z narzędzi wspierających pracę HR i pracowników   17%

Występowanie angielskiej wersji językowej narzędzia   12%

Inne   1%

Jakie aspekty biorą Państwo najczęściej pod uwagę rozważając wdrożenie specjalistycznego 
oprogramowania (aplikacji, systemów) wspierającego pracę HR i pracowników?

Wykres nr 12.  
Kryteria brane pod uwagę  

w procesie wdrożenia 
lub zmiany oprogramowania 

wspierającego pracę HR  
i pracowników. 

N=564

Potrzeby pracowników wobec narzędzia pojawiły się nieco niżej na liście branych pod uwagę kryteriów. Dla co trzeciej firmy znaczenie 
mają bowiem wygląd i użyteczność narzędzia. 23% firm zwraca na to uwagę na tyle mocno, że w trakcie procesu wyboru narzędzia 
bierze pod uwagę feedback pracowników i/lub grupy testującej narzędzie. Tyle samo firm w procesie wyboru narzędzia sprawdza też 
czy umożliwia ono dostęp do raportów na temat tego, jak korzystają z niego pracownicy.



Komentarz eksperta:
Z pewnością cena rozwiązania i koszt związany z jego implementacją to 
nadal kluczowa determinanta nowych wdrożeń. Jednak jako Worksmile 
coraz częściej słyszymy, że to nie tyle koszt finansowy, co koszt czasu 
i zaangażowania zespołu po stronie klienta jest istotniejszy. Wygrywają 
większe ekosystemy, które z jednej strony potrafią zintegrować wiele 
dotychczas ważnych w organizacji obszarów, z drugiej dać wartość w postaci 
dodatkowych funkcjonalności i do tego nie są zanadto skomplikowane 
w customizacji i onboardingu. To zresztą doskonale widać w drugim i trzecim 
wskazanym przez respondentów badania argumencie – odpowiednio 53% 
i 49% ankietowanych wskazało na kompatybilność rozwiązań i możliwość 
dalszego dopasowania. 

Dostawcy rozwiązań dla HR muszą nie tylko liczyć się z tym, czy dane 
rozwiązanie faktycznie usprawni pracę HR, ale też pozostałych beneficjentów 
– nie można oczekiwać, że zarząd wdroży rozwiązania, które z jednej strony 
odciążą HR, ale z drugiej poważnie zaangażują managerów czy pracowników. 
To często bywa ukrytym kosztem wdrożenia. Dlatego rozwijamy platformę 
Worksmile w kierunku kompleksowego narzędzia nie tylko do zarządzania 
polityką benefitową w organizacji, ale wspierającego szeroko rozumianą 
kulturę organizacji, która dziś w dobie pracy hybrydowej wymaga redefinicji.

Tomasz Chaciński 
CEO Worksmile

Zdaniem dyrektorów i ekspertów HR,  
którzy wzięli udział w wywiadach 
indywidualnych: 

  Zdarzało nam się rozważać ciekawe 
rozwiązania, które potem odpadały 
na poziomie weryfikacji przez IT czy 
prawników. Nie możemy sobie pozwolić tutaj 
na jakieś ryzyko.

  Zawsze możemy rozważać zmianę narzędzia 
na lepsze. Wszystko zależy od tego, jak są 
dopasowane do naszych procesów. 
A pracownicy są przyzwyczajeni, że ciągle 
coś testujemy i wdrażamy coś nowego.

  Trochę mamy tych systemów, wyzwaniem 
jest połączenie tego, żeby to działało sprawnie 
jako jeden system, bo wiemy na pewno, 
że nie jest możliwe, abyśmy zamienili 
to na jedno narzędzie, bo nie ma takiego, 
które by spełniało wszystkie nasze potrzeby. 
Dodatkowo, jak dać tutaj dostęp managerom 
i zadbać o ich doświadczenia, dać im 
możliwość bieżącego podejmowania decyzji 
o dane, ale żeby jako HR nie przygotowywać 
tego dla nich ad hoc.



Przeprowadzamy badanie opinii / potrzeb / satysfakcji / 
zaangażowania pracowników raz lub 2 razy w roku

  39%

Realizujemy badania opinii / potrzeb / satysfakcji / zaangażowania 
pracowników ad hoc – w momencie pojawienia się potrzeb

  27%

Nie realizowaliśmy dotąd badania opinii pracowników i nie mamy 
na razie takich planów

  19%

Nie realizowaliśmy dotąd badania opinii pracowników, 
ale planujemy je przeprowadzić w ciągu 12 m-cy

  13%

Przeprowadzamy cyklicznie badanie opinii / potrzeb / satysfakcji 
/ zaangażowania pracowników np. raz na kwartał, raz na miesiąc 
lub raz na 2 tygodnie

  8%

Nie wiem/trudno powiedzieć

  5%

Jakie działania prowadzą Państwo w firmie 
obszarze badania opinii / potrzeb / 
satysfakcji / zaangażowania pracowników?

Wykres nr 13.  
Działania prowadzone  

w obszarze realizacji badań 
opinii / potrzeb / satysfakcji / 

zaangażowania pracowników. 
N=564

Badania potrzeb 
pracowników i analityka HR
Wśród badanych firm dominującym podejściem w zakresie 
szeroko rozumianego badania opinii (potrzeb, satysfakcji, bądź 
zaangażowania) pracowników okazało się być przeprowadzanie 
go 1-2 razy w roku, do takiej częstotliwości działań w tym 
zakresie przyznało się 39% uczestników badania. Badanie 
realizowane co najmniej raz na kwartał bądź częściej 
przeprowadza obecnie jedynie 8% firm.

Kolejne 27% firm wskazało, że zajmuje się realizacją badań 
obejmujących pracowników w sposób adhocowy, w momencie 
pojawienia się takiej potrzeby. 

Jeśli chodzi o korzystanie z oprogramowania wspierającego 
realizację badań z pracownikami (szczegóły na wykresie nr 16), 
to obecnie stosuje je niespełna 30% firm. Znacząco częstsze 
korzystanie z aplikacji pojawia się w tym obszarze wśród firm 
zatrudniających od 500-1000 pracowników (39% wskazań) oraz 
więcej niż 1000 pracowników (54% wskazań).

Co trzeci wypowiadający się w badaniu przedstawiciel HR 
przyznał, że w jego firmie badanie pracowników w ogóle nie 
miało jeszcze miejsca, co więcej, większość w tej grupie stanowią 
firmy, które w tym momencie w dalszym ciągu takiego badania 
niestety nie planują.



Przedstawicieli firm, w których realizowane są badania opinii, potrzeb, satysfakcji lub zaangażowania pracowników 
poprosiliśmy w badaniu o wskazanie działań, które są podejmowane po przeprowadzeniu ww. badań. W większości firm 
wnioski z badania są omawiane z zarządem firmy, a także z managerami firmy. W co drugiej badanej firmie wnioski z badań 
zostają omówione w zespole HR.

Ok. 1/3 firm pracując z wnioskami z przeprowadzonych badań włącza pracowników w prowadzone działania, czy to w formie 
zaproszenia ich do wypracowania zmian w odpowiedzi na wyniki badania (tak dzieje się w 37% badanych firm), czy chociaż 
w formie omówienia z pracownikami wniosków z badania (32% wskazań). 

Zmiany w firmie zaprojektowane w odpowiedzi na wybrane wyniki badania pojawiają się w co drugiej firmie realizującej 
badania pracowników, a zmiany odpowiadające na wszystkie wnioski z badania pojawiają się zaledwie w co 10 firmie, 
która takie badania przeprowadza.

Zdaniem dyrektorów i ekspertów HR, którzy wzięli udział w wywiadach indywidualnych: 

  Mamy taki cel, aby być najbardziej rekomendowaną firmą 
nie tylko wśród naszych klientów, ale też pracowników. 
Analizujemy te ankiety na bieżąco i reagujemy. Między 
innymi z ankiet w pandemii wyszło, że pracownicy potrzebują 
mieć kontakt z psychologiem, więc to szybko wprowadziliśmy. 
Dzięki temu ludzie widzą, że jest sens te ankiety wypełniać.

  Kiedyś przeprowadzaliśmy szybkie ankiety raz na kwartał. 
W trakcie pandemii zaczęliśmy to robić raz na 2 tygodnie, 
a teraz robimy co miesiąc. Wszystko po to, aby HR 
mógł szybko reagować na to, co się dzieje i odpowiadać 
na potrzeby pracowników. Robimy też i analizujemy 
na bieżąco exit interviews.

  Dynamiczne badanie 
kultury i opinii pracowników 
to najprostsze i bardzo ważne 
narzędzie, jakie można wdrożyć 
zamiast opierać się na badaniach 
2 razy w roku.

  Rolą HRBP jest sprawdzanie reakcji 
ludzi na zmiany. Mamy co miesiąc 
ogólnofirmowe spotkanie 
z prezesem, wcześniej zbieramy 
pytania od pracowników, a potem 
on odpowiada.



Omawiamy wnioski z badania  
pracowników z zarządem firmy

  67%

Omawiamy wnioski z badania  
z managerami firmy

  64%

Wdrażamy zmiany w firmie w odpowiedzi  
na wybrane wyniki badania

  56%

Omawiamy wnioski z badania  
pracowników w zespole HR

  51%

Zapraszamy pracowników do zgłoszenia  
pomysłów i wypracowania zmian w odpowiedzi  

na wyniki badania, np. podczas warsztatów i /  
lub konsultacji z pracownikami

  37%

Omawiamy wnioski z badania  
ze wszystkimi pracownikami w firmie

  32%

Wdrażamy zmiany w firmie w odpowiedzi  
na wszystkie wyniki badania

  10%

Nie wiem/trudno powiedzieć   3%

Inne   2%

Jakie działania prowadzą Państwo po przeprowadzeniu badania 
opinii / potrzeb / satysfakcji / zaangażowania pracowników?

Wykres nr 14. Działania podejmowane po przeprowadzeniu badań  
opinii / potrzeb / satysfakcji / zaangażowania pracowników. 
N=356, firmy, które przeprowadzają badania opinii / potrzeb /  
satysfakcji / zaangażowania pracowników



Komentarz eksperta:
Trudno wyobrazić sobie stworzenie produktu, który będzie kochany przez klientów, bez wcześniejszego badania rynku, wywiadów 
i weryfikacji potrzeb, które ma rozwiązać. To samo dotyczy miejsca pracy i doświadczeń, które projektujemy naszym pracownikom 
– zwłaszcza w post-pandemicznym świecie zmieniających się modeli pracy i oczekiwań.

Badanie pokazuje, że coraz więcej organizacji regularnie pyta o potrzeby i szuka informacji zwrotnych od zespołu – to znakomity 
pierwszy krok. Zastanawia fakt, że wyniki ankiet są analizowane głównie w gronie zarządu, managerów i zespołów HR. Tylko 1/3 
badanych omawia rezultaty z pracownikami i zaprasza ich do decydowania o zmianach na podstawie wyników. Warto nie tylko 
otwarcie dzielić się wynikami, prowadzić dialog na ich temat, ale również angażować pracowników w tworzenie rozwiązań i analizę 
ich rezultatów. Takie podejście to jasny sygnał dla całego zespołu, że wszyscy odpowiadamy za firmę, kulturę, środowisko w którym 
współpracujemy. Wspólne decydowanie nie tylko buduje partnerstwo, ale maksymalizuje szanse na to, że podejmiemy trafniejsze 
decyzje, zainwestujemy w to, co ma największy wpływ na zaangażowanie i poczucie satysfakcji pracowników. 

W Netguru prowadzimy ankiety kwartalne i roczne, których wyniki omawiamy w poszczególnych zespołach. Oprócz tego zbieramy 
informacje zwrotne w ramach regularnych indywidualnych spotkań “performance conversations” po których każdy może 
przekazać swoje sugestie do zespołu managerskiego. To dla nas świetne narzędzie, by już na wczesnym etapie poznawać pomysły 
i oczekiwania ludzi, i móc wyjść im naprzeciw z konkretnymi propozycjami.

Aleksandra Paszkiewicz 
Head Of People, Netguru

Pytając o działania, jakie można podejmować na różnym poziomie zaawansowania analityki HR w firmie poprosiliśmy uczestników badania 
(inaczej niż w pozostałych pytaniach odnoszących się do różnych działań HR) o wskazanie tylko jednej odpowiedzi, najbardziej zbliżonej 
do obecnego poziomu działań analitycznych w firmie. 



Nie prowadzimy żadnych działań w obszarze analityki HR   26%

Mamy bieżący dostęp do podstawowych danych o pracownikach i metryk HR  
i na bieżąco korzystamy z nich przy podejmowaniu decyzji odnośnie pracowników

  16%

Mamy bieżący dostęp do podstawowych danych o pracownikach i metryk HR, ale brakuje nam  
czasu i / lub kompetencji na bieżącą analizę i wykorzystanie wiedzy płynącej z tych danych

  16%

Pracujemy nad zapewnieniem bieżącego dostępu do podstawowych danych o pracownikach i metryk HR   14%

Łączymy dane HR z danymi biznesowymi firmy i mierzymy zachodzące pomiędzy nimi powiązania   12%

Przeprowadzamy zaawansowane analizy danych HR, w oparciu o nie planujemy przyszłe działania   4%

Nie wiem / trudno powiedzieć   12%

Jakie działania prowadzą Państwo w obszarze analityki HR?

Wykres nr 15. 
Działania prowadzone 

w obszarze analityki HR 
N=564

Dane pokazały, że poziom analityki w firmach w Polsce jest bardzo zróżnicowany. Jedna czwarta firm nie prowadzi na razie 
jakichkolwiek działań w obszarze analityki HR. 

W sumie 32% firm przyznało, że mają już zapewniony bieżący dostęp do podstawowych danych o pracownikach i metrykach HR, 
jednak tylko połowa z nich korzysta z tych danych na bieżąco, drugiej części firm… brakuje czasu na analizę zbieranych danych. 
Kolejne 14% firm jest na poziomie bardzo początkowym w tym obszarze, tzn. pracuje obecnie nad zapewnieniem sobie dostępu 
do podstawowych danych o pracownikach i metryk HR.

Jedynie 16% firm w obszarze analityki HR jest obecnie na bardzo zaawansowanym poziomie analityki HR. Są to firmy, które są w stanie 
łączyć dane HR z danymi biznesowymi firmy i badać zachodzące pomiędzy nimi powiązania (12% wskazań) czy też firmy, które 
przeprowadzają zaawansowane analizy danych HR i planują w oparciu o nie przyszłe działania (4% wskazań). Wśród firm największych 
(zatrudniających pow. 1000 pracowników) obecnie co czwarta firma wspiera się oprogramowaniem do analityki HR (przy czym pytając 
o nie zaznaczaliśmy, aby nie brać pod uwagę MS Excel), w grupie wszystkich firm zdarza się to dopiero w co dziesiątej firmie.



Komentarz eksperta:
Wyniki badania wyraźnie pokazują, że analityka w HR jest obszarem, o którym 
firmy na rynku polskim dopiero zaczynają myśleć. Część organizacji zbiera 
i analizuje dane na temat pracowników, jednak wykorzystanie tych danych 
w powiązaniu z miarami biznesowymi nie jest powszechne. 

W Nationale-Nederlanden stosujemy zaawansowane narzędzia analityczne, 
które służą nam nie tylko do podejmowania decyzji personalnych, lecz również 
pomagają w budowaniu rozwiązań wspierających najlepsze doświadczenia 
naszych pracowników i kandydatów. Od roku wdrażamy w firmie metodę 
Objective & Key Results, koncentrując naszą organizację na celach 
strategicznych i ich kluczowych rezultatach – obok celów biznesowych 
jasno komunikujemy nasze ambicje związane z naszymi pracownikami. 
Monitorujemy kluczowe w tym zakresie metryki, wraz ze wskaźnikami 
biznesowymi, w rytmie miesięcznym, budując świadomość wagi wykorzystania 
tych danych w organizacji. Stosujemy także zaawansowane analizy trendów 
oraz wykorzystujemy dane do tworzenia i udoskonalania naszego modelu 
predykcyjnego w rekrutacji do sieci sprzedaży, zbierając wiedzę o czynnikach 
wpływających na sukces w sprzedaży. Analizujemy aktywność nowo 
zrekrutowanych doradców w procesie onboardingu oraz rezultaty sprzedaży, 
przewidując prawdopodobieństwo sukcesu i retencji doradców.

Aleksandra Urbańska 
Dyrektor ds. Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Nationale-Nederlanden

Zdaniem dyrektorów  
i ekspertów HR, którzy wzięli udział  
w wywiadach indywidualnych: 

  Myślę, że potrzebujemy tutaj sporego 
upgrade’u w HR, problemem jest brak  
tej kompetencji w HR, a to się powinno 
dziać już teraz.

  Widzę, że w obszarze analityki HR jest  
u nas coraz lepiej. Bardzo mocno 
ruszyliśmy w ostatnich miesiącach, 
budujemy wreszcie dashboardy zamiast 
wysyłać Excel w mailu, mamy dane 
w chmurze. Trudności pojawiają się 
oczywiście na poziomie importu danych  
z różnych systemów. Nie powiem jednak,  
że to jest wysoki poziom analityki HR, raczej 
podstawy nadrabiamy.

  Jest problem z dostępem do dobrej jakości 
danych, dalej, brakuje czasu, żeby ustalić 
kluczowe mierniki i wreszcie czasu  
na pochylenie się nad nimi i poprawę 
jakości działań w oparciu o te dane.



Odsetek firm korzystających z aplikacji wspierających analitykę HR  
oraz badania opinii pracowników i/lub kandydatów

Wykres nr 16. Odsetek firm korzystających z aplikacji wspierających analitykę HR oraz badania opinii pracowników i/lub kandydatów. 
N=564
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Szkolenia, rozwój i ocena efektów pracy
Spojrzenie na praktyki podejmowane przez firmy w obszarze szkoleń i rozwoju pracowników pokazuje, że najczęstszym sposobem 
działania jest… reagowanie na bieżące potrzeby pracowników i firmy w zakresie rozwoju (56% wskazań). O połowę mniej firm 
prowadzi takie działania w oparciu o roczne bądź półroczne plany rozwoju (28% wskazań), a tylko 16% firm przeprowadziło w tym 
zakresie diagnozę kompetencji, które są kluczowe dla firmy obecnie, a także będą w przyszłości.

Kto powinien być przede wszystkim odpowiedzialnym za inicjowanie i podejmowanie działań rozwojowych? Widać tutaj, że nieco 
więcej firm kładzie w tej chwili nacisk na samodzielność pracowników (38% wskazań) niż na zwiększanie roli liderów i zapewnienie 
z ich strony wsparcia w rozwoju pracownikom (31% wskazań). Co trzecia firma prowadzi obecnie działania, które rozszerzają 
ofertę w zakresie rozwijania kompetencji dla pracowników w formule online, a tylko co piąta firma podejmuje działania w zakresie 
upskillingu i reskillingu.

W grupie badanych firm w obszarze rozwoju i szkoleń pracowników obecnie co czwarta firma „przyznała się” do wspierania tego 
procesu dedykowanym oprogramowaniem. Znacząco częściej ma to miejsce w największych firmach, gdzie z rozmaitych aplikacji 
korzysta obecnie 60% firm. Szczegółowe dane przedstawiono na wykresie nr 19.

Zdaniem dyrektorów i ekspertów HR, którzy wzięli udział w wywiadach indywidualnych: 

  Ciągle jeszcze mamy roczne cele,  
ale teraz widać już, że były one 
nieaktualne. Idziemy w rozwiązania 
zwinniejsze, raczej OKR (Objective and 
Key Results), wymaga to jednak nowego 
modelu biznesowego, cała organizacja 
musi być zwinna, a póki co nie jest.

  Tutaj naprawdę potrzebne jest lepsze planowanie i świadome 
inwestowanie w kogoś, kogo już mamy na pokładzie, musimy mieć 
długofalowy plan dla pracowników. Potrzebny nam jest talent marketplace 
do identyfikacji potrzeb rozwojowych na poziomie makro, na poziomie 
mikro to zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju głównie przez 
zadania i szybkie uzyskiwanie dostępu do potrzebnego kontentu „np. chcę 
wiedzieć jak zrobić zadanie X i w kilka minut mogę się tego dowiedzieć”.



Działania rozwojowe są realizowane w reakcji  
na bieżące potrzeby pracownika i firmy

  56%

Kładziemy nacisk na samodzielność i inicjatywę  
pracowników w zakresie rozwoju

  39%

Rozbudowujemy możliwości rozwoju dla pracowników  
w formule online (elearningi, webinary, kursy video,  

dostęp do platform typu Coursera)
  32%

Zwiększamy rolę liderów w rozwoju pracownika  
i zapewnienia pracownikowi doradztwa ze strony przełożonego

  31%

Działania rozwojowe dla pracowników są realizowane  
w oparciu o roczny lub półroczny plan rozwoju dla pracownika

  28%

Podejmujemy działania związane ze znaczącym  
podniesieniem kwalifikacji lub przekwalifikowaniem  

naszych pracowników (tzw. upskilling i reskilling)
  18%

Zdiagnozowaliśmy kompetencje (posiadane i nowe),  
które w niedalekiej przyszłości będą kluczowe w naszej firmie

  16%

Nie prowadzimy żadnych działań  
w obszarze szkoleń i rozwoju pracowników 

  6%

Nie wiem/trudno powiedzieć   4%

Inne działania – proszę podać jakie:   1%

Które stwierdzenia opisują podejście do obszaru szkoleń i rozwoju pracowników w Pana(i) firmie?

Wykres nr 17. Działania prowadzone w obszarze szkoleń i rozwoju 
N=564



Komentarz eksperta:
Zaciekawiły mnie powyższe dane, gdyż wynika z nich, że 56% firm 
dopasowuje programy rozwojowe do bieżących potrzeb swoich 
pracowników. Przynajmniej tak deklaruje. Pozostawia to pewien niedosyt, 
ale generalnie napawa optymizmem, bo oznacza, że większość firm 
dostrzega konieczność personalizacji rozwoju. Niestety, już tylko co piąty 
pracodawca stawia na reskilling czy upskilling – czyli dba o nabywanie nowych 
lub pogłębionych umiejętności przez swój zespół tak, by lepiej przygotować 
się na nowe wyzwania. Żyjemy w czasach, gdy wiedza i umiejętności muszą 
wykraczać poza „tu i teraz”, a mocniej skupiać się na antycypowaniu potrzeb 
kompetencyjnych jutra. 

Obserwując biznes widzę, jak bardzo managerom i pracownikom potrzebne 
są kompetencje dot. nowych technologii oraz świadomość w jakim zakresie 
digitalizacja może im ułatwić pracę. Część pracowników już to widzi i szkoli 
się z własnej inicjatywy, ale tylko 39% pracodawców jest na to gotowych 
i oczekuje proaktywności. Warto jednak podkreślić, że proaktywność 
pracowników nie zdejmuje odpowiedzialności z zarządów, gdyż budowanie 
„odpornej na zmiany” organizacji to też ich zadanie. Nauka jest motorem 
rozwoju, ale dziś jest nie tylko motorem, ale warunkiem koniecznym.

Jowita Michalska 
CEO Digital University



Pracownicy pracują w oparciu o cele roczne i / lub kwartalne rozliczane z ich przełożonymi   53%

Pracujemy z liderami nad zwiększeniem poziomu zaufania i autonomii  
wobec pracowników pracujących zdalnie i/lub hybrydowo

  15%

Szukamy sposobów na ocenę efektywności pracy zespołów  
pracujących zdalnie i/lub hybrydowo

  15%

Nie prowadzimy żadnych działań w obszarze oceny efektów pracy pracowników   14%

Pracownicy pracują w oparciu o cele ustalane metodami zwinnymi, np. OKR  
(Key Objective and Results)

  14%

Pracujemy nad oddzieleniem procesu oceny od rozwoju  
w oczach liderów i pracowników

  13%

Nie wiem/trudno powiedzieć   11%

Inne działania   3%

Jakie działania prowadzą Państwo w obszarze oceny efektów pracy pracowników?

Wykres nr 18.  
Działania prowadzone w obszarze oceny  

efektów pracy pracowników 
N=564

W obszarze oceny efektów pracowników zdecydowanie dominującym działaniem jest w dalszym ciągu rozliczanie pracowników w oparciu 
o realizację celów rocznych i/lub kwartalnych. Takie działania prowadzi 53% badanych firm, podczas, gdy w oparciu o cele rozliczane metodami 
zwinnymi typu OKR (Objectives and Key Results) pracuje na razie tylko 14% firm.

Temat pracy zdalnej i/lub hybrydowej w kontekście rozliczenia efektów pracy pojawia się w 15% firm, które pracują obecnie z liderami nad 
zwiększeniem poziomu zaufania i autonomii wobec pracowników pracującym w tym modelu pracy, a także w 15% firm, które zastanawiają się 
obecnie, w jaki sposób oceniać efektywność zespołów pracujących w ten sposób.

W 13% firm istotnym zagadnieniem okazała się być kwestia oddzielenia w percepcji pracowników i liderów procesu oceny pracowników 
od procesu planowania rozwoju.



Komentarz eksperta:
Pandemia istotnie wpłynęła na sposób naszej pracy, oswoiliśmy na niespotykaną skalę pracę zdalną, teraz uczymy się efektywnej  
pracy hybrydowej.

W tej nowej rzeczywistości szczególną rolę odgrywa technologia i dobrze poukładane procesy. Dlatego w Play dbamy o to, by dobre 
doświadczenie na etapie rekrutacji (candidate experience) było spójne z doświadczeniem po wejściu pracownika do organizacji (employee 
experience). Dużą wagę przykładamy do procesu onboardingu, dlatego korzystamy z narzędzia pozwalającego na spersonalizowany 
kontakt z pracownikiem na etapie wchodzenia do organizacji. Jest to tym istotniejsze, że w ostatnich 18 miesiącach do naszej firmy 
dołączyło blisko 600 osób, a niektórzy z nich dopiero niedawno mieli okazję zobaczyć swoich kolegów „na żywo”. 

Ponadto, od kilku lat korzystamy z dobrodziejstwa platformy grywalizacyjnej. Używają jej pracownicy sieci sprzedaży, którzy w ramach tzw. 
„misji” otrzymują zadania specjalne związane z przyswojeniem nowej wiedzy lub realizacją konkretnych celów biznesowych,  
które następnie z pasją i zaangażowaniem realizują.

Co przed nami? Nie zatrzymujemy się . Niebawem będziemy wdrażać nowy system szkoleniowy, uruchamiamy kolejne moduły  
nowej platformy benefitowej.

Myśląc o przyszłości, marzą mi się rozwiązania wspierające managerów w ich codziennej pracy – zarówno na poziomie indywidualnym 
jak i w pracy z zespołem. Idealnie, jeśliby w oparciu o AI i analizę różnorodnych danych dawały praktyczne wskazówki w codziennej pracy 
z zespołami, dzięki którym moglibyśmy podnosić jakość wsparcia managerskiego i uzyskiwać wysoki poziom zaangażowania, poczucie 
sensu i dobrą kondycję zespołu.

Ewa Zmysłowska 
Chief People Officer, PLAY



Zdaniem dyrektorów i ekspertów HR, którzy wzięli udział w wywiadach indywidualnych: 

  Dla wielu managerów początek pandemii i pracy zdalnej 
to było wyzwanie. Nie byli w stanie tego pojąć jak to możliwe, 
że pracownicy mają pracować z domu, a oni ich nie będą widzieć. 
A ja uważam, że to jest tak, że jak się ktoś obijał w pracy, to będzie 
się obijał w domu i na odwrót. Forma pracy nic tutaj nie zmienia.

    Praca zdalna to był duży test dla managerów, zwłaszcza tych, 
co nie lubili pracować zdalnie, np. zespołów produktowych. W dalszym 
ciągu niekoniecznie im się to podoba. W dodatku mają spore 
wyzwania z motywowaniem pracowników, którzy nie zmieniając swojej 
lokalizacji zaczynają odchodzić i pracować dla firm spoza Polski.

Odsetek firm korzystających z aplikacji wspierających proces oceny  
oraz szkolenia i rozwój pracowników w firmach różnej wielkości

Wykres nr 19. Odsetek firm korzystających z aplikacji wspierających proces oceny oraz szkolenia i rozwój pracowników w firmach różnej wielkości. N=564
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17% badanych firm przeprowadza procesy oceny efektów pracowników korzystając przy tym z oprogramowania wspierającego proces. W dużych 
firmach dzieje się to znacząco częściej, z narzędzi cyfrowych wspierających proces oceny pracowników korzysta co trzecia firma zatrudniająca 
powyżej 1000 pracowników.



Działania  
w obszarze wellbeingu
W obszarze wellbeingu najczęściej podejmowane w tym 
momencie działania dotyczą zachęcania pracowników do 
aktywności sportowych (45% wskazań) bądź też rozmaitych 
wydarzeń grupowych organizowanych dla pracowników, 
tj. jak spotkania z psychologami, dietetykami i trenerami 
(24% wskazań). Na indywidualne wsparcie psychologiczne 
dla pracowników zdecydowało się jak dotąd 15% firm.

Stosunkowo dużo, bo 40% firm dostrzegło też, że konieczne 
jest w tym momencie podniesienie atrakcyjności oferty 
płacowej dla pracownika, czy to poprzez bezpośrednią 
podwyżkę wynagrodzenia, czy też poprzez oferowane 
benefity.

Co piąta firma lub jeszcze mniejsza część firm monitoruje 
obecnie poziom obciążenia pracowników pracą 
(20% wskazań), podejmuje aktywne działania w celu jego 
zmniejszenia (16% wskazań), a także zwraca uwagę na 
efektywność pracy zespołów, czy to zaczynając od jej 
mierzenia (10% wskazań) czy to podejmując już konkretne 
działania ją podnoszące (16% wskazań).

Zdaniem dyrektorów i ekspertów HR, którzy 
wzięli udział w wywiadach indywidualnych: 

  Widzę ten przechył w stronę „folkloru”, tu webinar, 
tam joga, ciekawe czy to się utrzyma. Było na to 
zapotrzebowanie i zainteresowanie pracowników w 
pandemii, myślę, że teraz potrzebujemy czegoś więcej niż 
taki adhoc. Jeśli pracownicy są zbyt przeciążeni pracą, 
to nie wystarczy zorganizować im webinar i powiedzieć, 
żeby pamiętali o przerwach w pracy tylko trzeba do tego 
podejść bardziej systemowo.

  Jeszcze niedawno działania z obszaru wellbeingu były 
takim benefitem, pandemia sprawiła, że stały się bardzo 
ważne, tyle, że musimy rozumieć, że to dużo szerzej niż 
adhocowe webinary i zajęcia z dietetykiem.

  To już powinien być nie „park rozrywki”, tylko 
zrównoważone rozwiązania nakierowane na zadbanie 
o dobrostan pracowników i ich efektywność, brakuje póki 
co podejścia holistycznego i opartego o rzetelne dane.

  Pojawił się nagle obszar „health & safety”, ale myślę, 
że na stałe powinno się to znaleźć poza HR. Cały 
aspekt dobrostanu pracowników jest dla mnie bliżej 
nowoczesnego BHP i myślę, że potrzebujemy większej 
rewolucji w obszarze funkcjonowania organizacji, np. jak 
zapewnić ergonomię pracy zdalnej, zamiast protezy jaką 
mamy teraz w HR.



Zachęcamy pracowników do aktywności sportowych i rozwijania  
zainteresowań pracowników, np. poprzez konkursy, dofinansowanie  

aktywności pracowników, nagrody itp.
  45%

Pracujemy nad uatrakcyjnieniem oferty płacowej (podniesieniem  
wynagrodzenia i / lub innych świadczeń uzupełniających wynagrodzenie)

  40%

Organizujemy dla chętnych pracowników wydarzenia (np. webinary, 
spotkania) z psychologami, trenerami, dietetykami itp.

  24%

Nie prowadzimy żadnych działań w obszarze wellbeingu pracowników   22%

Monitorujemy poziom obciążenia pracą pracowników (np. liczbę nadgodzin,  
liczbę spotkań, dodatkowych projektów, ilość czasu na tzw. pracę własną itp.)

  20%

Podejmujemy działania podnoszące efektywność pracy zespołów w oparciu  
o zebrane dane (np. w zakresie intensywności pracy, czasu trwania i sposobu  

prowadzenia spotkań, planowania pracy zespołów, oceny ich efektów itp)
  16%

Podejmujemy działania zmniejszające poziom obciążenia pracą  
pracowników (np. liczbę nadgodzin, liczbę spotkań, dodatkowych  

projektów, ilość czasu na tzw. pracę własną)
  16%

Zapewniamy pracownikom możliwość korzystania  
z indywidualnego wsparcia psychologicznego

  15%

Zbieramy i analizujemy dane nt. efektywności pracy zespołów  
(np. w zakresie intensywności pracy, czasu trwania i sposobu prowadzenia  

spotkań, planowania pracy zespołów, oceny ich efektów itp)
  10%

Nie wiem/trudno powiedzieć   5%

Inne   2%

Jakie działania prowadzą Państwo w obszarze tzw. wellbeingu pracowników?

Wykres nr 20.  
Działania prowadzone  

w obszarze wellbeingu. 
N=564



Komentarz eksperta:
Cieszę się, że firmy w Polsce przykładają coraz większą wagę do tego, by dbać o swoich pracowników i ich dobre samopoczucie. 

Przed rozpoczęciem pracy nad wellbeingiem pracowniczym, należy zbadać bardzo ważną kwestię tzw. higieniczną, czyli to, czy sprawiedliwie 
i godnie płacimy naszym pracownikom. Odnosząc się i patrząc na piramidę Maslova, potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa muszą być 
realizowane w pierwszej kolejności. Bo jak tu myśleć o dobrostanie, kiedy walczymy o to, by mieć środki na przeżycie od pierwszego do 
pierwszego. Dlatego też zadowalające jest to, że przedstawiciele firm, które wzięły udział w badaniu zwrócili uwagę na to, że uatrakcyjnianie 
oferty płacowej jest dla nich istotnym elementem. Dla mnie sprawdzenie tego, czy nasze pensje są atrakcyjne względem rynku, to krok, 
który powinien być bazą i podstawą dla wszystkich firm, które chcą dbać o swoich pracowników i o ich dobrostan. 

W kolejnych etapach zaczyna się już uatrakcyjnianie naszej oferty wellbeingowej. Do tego bardzo ważne jest poznanie potrzeb i oczekiwań 
naszych pracowników, tego czym żyją w organizacji i zastanowienie się, w która stronę chcemy iść, mając na uwadze również naszą 
tożsamość jako firmy. 

Przykładowo, w Wedlu mamy klub sportowy Rywal z 90-letnią tradycją, dlatego dbanie o aktywność fizyczną naszych pracowników 
oraz wspieranie ich w tym, jest już wpisane w nasze firmowe DNA. To nasza spuścizna po rodzinie Wedlów, którą chcemy kontynuować. 
Dodatkowo zaobserwowaliśmy, że aktywności i pasje naszych pracowników – te sportowe, ale nie tylko, są idealnym sposobem na to, 
aby poznawać się bliżej oraz burzyć „silosy”, zwłaszcza w pandemicznej rzeczywistości i tak różnorodnej organizacji jaką jesteśmy. 
Potrzebne jest tylko dobre i łatwe w obsłudze narzędzie, która da pracownikom ogrom możliwości.

Martwi mnie, że aż 22% firm nie prowadzi działań w zakresie wellbeingu. Pytanie czy to prawda? Czy może po prostu te działania nie zostały 
u nich tak nazwane?

Aleksandra Zwolińska-Czuba 
Starsza Specjalistka Wynagrodzeń i Świadczeń, Lotte Wedel



Odsetek firm korzystających z oprogramowania 
przy zarządzaniu benefitami dla pracowników 
w firmach różnej wielkości
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Wykres nr 21. Odsetek firm korzystających z oprogramowania  
przy zarządzaniu benefitami dla pracowników w firmach różnej wielkości.
N=564

Średnia 
25%

Proces zarządzania i korzystania z benefitów jest obecnie wspierany narzędziami cyfrowymi w co czwartej firmie. 
Nieco częściej ma to miejsce w firmach zatrudniających od 500 do 1000 pracowników, gdzie z aplikacji dających dostęp 
do benefitów korzysta 33% firm oraz w firmach największych, gdzie dodatkowymi narzędziami wspiera się 36% firm.



Podsumowanie 
Obecna pozycja HR w firmach 
Zdaniem co trzeciego uczestnika badania „Inwestycje HR – co planują i wdrażają firmy w Polsce” pozycja HR w firmach, w których 
pracują jest obecnie wyższa niż w czasach „przed pandemią”. Co więcej, pandemia znacząco się do tego wzrostu znaczenia 
przyczyniła, czy to uwydatniając słabości firmy w różnych obszarach czy to zwiększając priorytet dla działań, które nie mogły 
dłużej czekać. Niestety, jedynie w co dziesiątej firmie, w której pozycja HR uległa wzmocnieniu, w ślad za wzrostem znaczenia 
działań obejmujących pracowników i managerów, pojawił się też większy budżet na te działania, a w co piątej zwiększono 
liczebność zespołu HR.

Główne obszary obecnych działań HR
Głównym obszarem miejsc inwestycji HR w firmach w Polsce pozostaje bezsprzecznie rekrutacja i wyzwania związane 
z pozyskaniem odpowiednich kandydatów, a także rosnąca presja płacowa ze strony pracowników. Na kolejnych miejscach 
pojawiają się owe słabości firmy spowodowane i uwypuklone przez pandemię, tzn. konieczność wsparcia managerów 
w zarządzaniu i rozwoju pracownikami oraz wyzwania związane z budowaniem przywiązania do firmy w trakcie pracy zdalnej  
i/lub hybrydowej.

Technologie w HR
Nasycenie technologiami wspierającymi pracę zespołów HR i doświadczenia pracowników można określić na razie jako 
umiarkowane. Poza systemami kadrowo-płacowymi (stosowanymi przez ponad 80% firm), aplikacjami wspierającymi rekrutację 
(ok. 60%) firm oraz narzędziami zapewniającymi codzienną komunikację pracowników, systemy wspierające procesy szkoleniowe, 
rozwoju czy pozwalające diagnozować potrzeby pracowników stosuje na razie ok. jedna czwarta firm. Co więcej, w najbliższych 
12 miesiącach 40% badanych firm nie planuje wdrażać lub zmieniać żadnych systemów w obszarze HR. 



W firmach, w których miałoby dojść do rozmów o nowych narzędziach, najważniejszym kryterium branym pod uwagę 
będzie cena, a następnie możliwość integracji narzędzia z innymi narzędziami stosowanymi w firmie, konfiguracji 
narzędzia pod konkretne potrzeby firmy oraz spełnienie wymogów prawnych i bezpieczeństwa. Znacząco częstsze 
korzystanie z aplikacji wspierającymi procesy HR ma natomiast miejsce w firmach największych, tzn. zatrudniających 
powyżej 1000 pracowników.

Poziom zaawansowania działań w poszczególnych obszarach HR
W obszarze diagnozowania i monitorowania potrzeb pracowników, dominującym na razie działaniem jest 
przeprowadzanie badania pracowników 1-2 razy w roku. Większość firm podjęła też działania w obszarze analityki HR 
(choć 25% firm nie prowadzi żadnych działań w tym obszarze), jednak te firmy, które to robią, pracują głównie bądź to 
nad zapewnieniem bieżącego dostępu do podstawowych danych lub też nad nawykiem regularnego z nich korzystania.

W obszarze szkoleń i rozwoju najczęstszą „strategią” okazuje się być bieżące reagowanie na potrzeby rozwojowe 
pracowników i organizacji, plany z horyzontem rocznym realizuje mniej niż co trzecia firma. Z kolei w obszarze 
planowania celów dla pracowników najczęściej przyjmowanym okresem czasowym jest właśnie perspektywa roczna 
lub kwartalna.

Badanie pokazało też, że w ramach wellbeingu firmy koncentrują się na razie głównie na zadbaniu o kondycję fizyczno-
psychiczną pracowników (przy czym zdecydowanie częściej w formie działań grupowych niż indywidualnych). Ok. 20% 
i mniej firm zaczęło się już przyglądać sposobowi funkcjonowania całej firmy i temu, jaki poziom obciążenia pracą 
i ewentualnych związanych z tym konsekwencji, generuje dla pracowników.



Metryczka, czyli profil firm, które wzięły udział w badaniu

Ilu pracowników jest w firmie,  
w której Pan(i) pracuje?

Jaki jest zasięg działania  
Pana(i) firmy?
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Wykres nr 22. Wielkość firmy badanych
N=564

Wykres nr 23. Zasięg działania firmy badanych
N=564
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Jaki jest zakres odpowiedzialności  
na Pana(i) stanowisku?

 32%
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jestem zatrudniony(a) 
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 11%
Dyrektor/ka  
w obszarze HR  
bez rangi członka/
członkini z zarządu

 9%
Ekspert/ka 
w obszarze HR

 4%
Jestem właścicielem/ka 
lub prezesem/ską firmy

 3%
Dyrektor/ka  
w obszarze HR  
w randze członka/
członkini zarządu

Wykres nr 24. Zakres odpowiedzialności badanych osób
N=564



Branża działalności firmy

IT   12%

PRODUKCJA /  
Produkty przemysłowe i inżynieryjne   10%

PRODUKCJA /  
Produkty przemysłowe i inżynieryjne   9%

Budownictwo / Inżynieria   8%

Inne   7%

Handel hurtowy / Sprzedaż B2B   6%

USŁUGI / Sprzedaż i handel   5%

Transport / Spedycja /  
Logistyka / Łańcuch dostaw   5%

Handel detaliczny / Sprzedaż B2C   5%

Produkcja FMCG i dóbr użytkowych   4%

Bankowość / Ubezpieczenia / 
 Finanse / Ekonomia / Księgowość   4%

Internet / Telekomunikacja / 
 e-Commerce / Nowe media   4%

Zdrowie / Uroda   4%

Przemysł ciężki i chemiczny   4%

PRODUKCJA/Meble   2%

Doradztwo / Konsulting   1%

USŁUGI/Doradztwo   1%

Edukacja / Szkolenia   1%

Nieruchomości   1%

PRODUKCJA / Papier,  
materiały biurowe oraz opakowania   1%

Hotelarstwo / Gastronomia /  
Turystyka / Rekreacja   1%

Prawo   1%

Media / Sztuka / Reklama   1%

USŁUGI / Usługi bankowe,  
finansowe i ubezpieczenia   1%

Centrum Usług Wspólnych   1%

Call Center / Obsługa klienta   1%

Rolnictwo / Ochrona środowiska   1%

Ochrona / Utrzymanie porządku   0,4%

Organizacje pozarządowe   0,2%

Wykres nr 25. Branża firmy, w której pracują badani
N=564



Metodologia badania 
Badanie „Inwestycje HR – co wdrażają i co planują firmy w Polsce?” zostało zrealizowane na próbie N=564 osób odpowiedzialnych 
za działania HR w firmach zatrudniających powyżej 10 pracowników. Dane zostały zebrane w dniach 20-30 września 2021 
za pomocą ankiety online, poprzez kontakt z HR-owcami z użyciem kanałów dotarcia Pracuj Ventures i Pracuj.pl.

Część ankietowa badania została poprzedzona przeprowadzeniem pogłębionych wywiadów indywidualnych z dyrektorami 
i ekspertami HR z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży oraz analizą desk research, jaka objęła dostępne na rynku polskim 
i zagranicznym raporty na temat kondycji i wyzwań zespołów HR w firmach w Polsce i na świecie. Cytaty wskazane w raporcie 
pochodzą od dyrektorów i ekspertów HR, którzy wzięli udział w wywiadach indywidualnych poprzedzających realizację badania 
ankietowego.

Cytowanie danych za: Silniejsza pozycja HR i potencjał dla technologii. Raport z badania „Inwestycje HR – co wdrażają i co planują 
firmy w Polsce?”, Pracuj Ventures i Pracuj.pl

Wydawca: Grupa Pracuj S.A.

Więcej informacji udzielają: 

Iga Pazio | Pracuj.pl 
B2B Marketing Communications Manager

iga.pazio@pracuj.pl

Małgorzata Grostal | Pracuj Ventures 
Senior Associate

malgorzata.grostal@pracuj.vc 
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Autorzy badania

Pracuj Ventures to pierwszy w Polsce funduszu typu Corporate Innovation Fund, który koncentruje się na inwestowaniu 
w startupy z obszaru HR-Tech oraz L&D-Tech. Misją funduszu jest wsparcie innowacyjnych i skalowalnych projektów 

działających na rynku cyfrowego HR. Partnerami zarządzającymi funduszu są Paweł Leks i Maciej Noga – współzałożyciele stojący 
za sukcesem Grupy Pracuj. W portfelu Pracuj Ventures znajdują się: Gamfi, Gymsteer, Inhire.io, Kadromierz, Sherlock Waste, 

Wandlee oraz Worksmile. 

Pracuj.pl jest największym polskim serwisem rekrutacyjnym pod względem przychodów, zakresu świadczonych usług, świadomości 
marki i liczby unikalnych użytkowników. W 2020 roku odwiedzany był średnio przez 3,1 miliona internautów (wg badania Gemius), 

otrzymujących dostęp do ofert pracy, indywidualnych raportów zarobków, szablonów rekrutacyjnych oraz porad zawodowych. 
Zasięg platformy, dzięki coraz większej liczbie korzystających z niej pracodawców i poszukujących pracy, sprawia, że Pracuj.pl 

jest serwisem pierwszego wyboru w Polsce.


