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Większość firm uważa, że kluczem do ich 
sukcesu jest umiejętność przyciągania 
najlepszych talentów oraz zdolność
do utrzymania, motywowania
i angażowania pracowników. By to osiągnąć, 
istotne jest umiejętne zarządzanie
i wzmacnianie kultury organizacji, która 
pozwala pracownikom rozwinąć skrzydła. 
Ambitne założenia jednak nie zawsze mają 
odzwierciedlenie w rzeczywistości
i rozmywają się w codziennej rutynie, której 
doświadczają miliony pracowników
na całym świecie. W Sodexo uważamy,
że przyszłość należy do miejsc pracy 
zorientowanych na człowieku i jego 
doświadczeniu. Miejsc, w  których potencjał 
każdego z nas może rozkwitać. Takich,
w których ludzie mogą wzajemnie się 
inspirować, uczyć, znajdować nowe 
rozwiązania i dzięki temu budować lepsze 
jutro.
 
W naszej działalności biznesowej skupiamy 
się na poprawie Jakości Życia – kluczowego 
czynnika zadowolenia pracownika, wzrostu 
jego poziomu zaangażowania oraz 
realizowania jego indywidualnego 
potencjału. 
Żyjemy w świecie nieustannego ruchu, 
rewolucji technologicznej, automatyzacji.
Z biegiem lat zmieniają się oczekiwania 
wobec roli i misji biznesu. Zmienia się 
również nasz styl życia. 

Przyszłość organizacji na całym świecie 
zależy od tego, czy będą umiały 
wykorzystać swoje  doświadczenie i podążyć 
za trendami wpływającymi zarówno
na biznes, jak i miejsca pracy. 
Od 2012 roku Sodexo przygląda się tym 
trendom w swoim raporcie Global Workplace
Trends. Dzięki zrozumieniu tych trendów
i konsekwencji, które niosą, jesteśmy
w stanie skutecznie pomagać naszym 
klientom przygotować się na wyzwania 
przyszłości. W tegorocznej, siódmej edycji 
raportu, przedstawiamy siedem trendów 
napędzających zmiany w organizacjach
na całym świecie: 

• Pokolenie Z” wchodzi do gry“
• Internet Rzeczy (IoT):
   kształtowanie przyszłości miejsc pracy
• Emocjonalnie inteligentne miejsca pracy
• Zasoby w ekonomii współdzielenia
• Nowy wymiar równouprawnienia
• Zarządzanie Kapitałem Ludzkim 3.0
• Pracownicy: nowe spojrzenie
   na odpowiedzialność społeczną
   przedsiębiorstw.



2018 GLOBAL WORKPLACE TRENDS

O SODEXOAnaliza powyższych trendów nie byłaby 
możliwa bez bezcennego wkładu 20 
strategów i futurystów, którzy 
współpracowali z nami nad zawartością 
raportu. Nasi eksperci – młodzi 
przedsiębiorcy,  doświadczeni biznesowi 
gracze, wybitni psycholodzy biznesu, 
wiodący technolodzy, a także uznani 
badacze zagadnień związanych
ze społeczeństwem i zmianami 
pokoleniowymi, pochodzą ze wszystkich 
stron świata.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za ogrom ich 
pracy i wnikliwe obserwacje, bez których 
powstanie raportu 2018 Global Workplace 
Trends nie byłoby możliwe.
Choć wymienione wyżej trendy obejmują 
bardzo szerokie spektrum zagadnień, 
zawierają jeden wspólny mianownik – 
potrzebę nieustannego rozwoju inteligencji 
zbiorowej we wszystkich obszarach miejsc 
pracy. Każda organizacja, również Sodexo, 
ma ten przywilej i obowiązek zarazem,
by o nią dbać i ją rozwijać. Tylko spełniając 
oczekiwania naszych pracowników, poprzez 
inwestycje w ich rozwój, możemy odnosić 
sukcesy w zmieniającym się świecie.

Sodexo jest jedyną firmą na świecie, 
która oferuje swoim Klientom 
zintegrowane usługi na rzecz Jakości 
Życia w 3 obszarach swojej 
biznesowej aktywności – On-site 
Services, Benefits & Rewards Services 
oraz Personal & Home Services.

Za naszym ponad 
pięćdziesięcioletnim doświadczeniem 
stoi praca ok. 450 tysięcy 
pracowników w osiemdziesięciu 
krajach całego świata, świadczących 
ponad 100 różnych usług na rzecz 
100 milionów Klientów każdego dnia. 

SYLVIA METAYER
CEO, Sodexo Corporate Services Worldwide
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POKOLENIE Z” WCHODZI DO GRY“

2017 rok był pierwszym rokiem w historii,
w którym pokolenie „Z” stało się zauważalną 
grupą pracowników na całym świecie. Mianem 
Generacji „Z” określana jest grupa wiekowa ludzi 
urodzonych w latach 1995 - 2012. Najmłodsze 
pokolenie pracowników uważa się za przyszłych 
liderów i pionierów globalnych zmian. Organizacje 
muszą zrozumieć jakie wartości Generacja „Z” 
wniesie do już istniejących miejsc pracy, aby 
stworzyć przestrzeń dla tętniącego życiem
multipokoleniowego miksu.

Generacja „Z” jest odrębną grupą wiekową
i nie powinna być łączona z nieco starszymi
Millenialsami. Poprzez swoje oczekiwania
w zakresie technologii czy stosunek do work-life
balance, generacja ta już teraz zmienia nasze
pojmowanie miejsca pracy. Dzięki zrozumieniu
kilku charakteryzujących przedstawicieli tego
pokolenia cech, organizacje mogą nauczyć się
skutecznie wykorzystać drzemiący w nich
potencjał. Niniejszy rozdział zawiera
charakterystykę najmłodszego pokolenia
pracowników, a także garść pomysłów na
skuteczną integrację przedstawicieli Generacji „Z” 
z całym zespołem w miejscu pracy.
Claire Madden, badaczka społeczna, oraz David
Stillman, guru pokolenia „Z”, przedstawiają swoje
spostrzeżenia oraz ostatnie naukowe odkrycia
dotyczące tej generacji. Charakterystykę 
najmłodszego pokolenia pracowników, a także 
garść pomysłów na skuteczną integrację 
przedstawicieli generacji „Z” znajdziecie tu

24% 2 mld
wszystkich pracujących

w 2020 roku będą stanowić
reprezentanci generacji Z”“

ludzi na całym świecie
należy do pokolenia Z”“

Źródło: Manpower Group,
analiza danych statystycznych ONZ

Źródło: The McCrindle Blog

57% 58%

Źródło:
„The Monster Multigenerational

Survey”, TNS

Źródło:
„The Monster Multigenerational

Survey”, TNS

jest gotowych zmienić
swoje miejsce
zamieszkania

dla wymarzonej pracy

nie ma nic
przeciwko pracy

w nocy
i w weekendy

2018 GLOBAL WORKPLACE TRENDS

https://www.sodexo.com/home/media/publications/studies-and-reports/2018-workplace-trends/gen-z.html
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INTERNET RZECZY
(Internet of Things - IoT):
KSZTAŁTOWANIE PRZYSZŁOŚCI
MIEJSC PRACY

W dobie nieustannego rozwoju coraz więcej 
organizacji zadaje sobie pytanie, w jaki sposób 
technologia przyszłości wpłynie na ich działalność 
operacyjną. Internet Rzeczy (The Internet of 
Things) w większym stopniu niż jakikolwiek inny 
trend pomaga zdobywać cenne doświadczenie,
a także osiągać większą efektywność
i produktywność pracy.

Każda nowinka technologiczna budzi jednak
obawy. W przypadku IoT te zmartwienia dotyczą
kwestii ochrony prywatności oraz zagadnień
związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. 
Organizacje, które zdecydują się na wdrożenie 
technologii IoT, muszą to zrobić w sposób 
inteligentny i przemyślany. Ta część raportu 
analizuje sposób, w jaki IoT zmienia nowoczesne 
miejsca pracy, skupiając się na innowacyjnych 
rozwiązaniach, których pracownicy mogą 
doświadczać zarówno już w 2018 roku, jak
i w niedalekiej przyszłości. Spostrzeżenia Roba 
von Kranenburga, eksperta IoT, oraz Belen 
Moscoso del Prado, stojącej na czele transformacji 
cyfrowej Sodexo, wzbogacą Waszą wiedzę
na temat tego bardzo dynamicznego trendu.

Czym w istocie jest Internet Rzeczy? Jakie
rozwiązania z jego obszaru przydadzą się
w miejscach pracy? Ten rozdział odpowiada
na powyższe pytania, a także stanowi przydatny
poradnik dla wszystkich firm, które chcą
wykorzystać ten gorący trend do swoich
biznesowych celów. Pełną treść rozdziału 
znajdziecie tu

WRAZ Z SZEROKIM ZAKRESEM
DEDYKOWANYCH APLIKACJI, IoT DOGŁĘBNIE

ZREWOLUCJONIZUJE
SPOSÓB NASZEJ PRACY ORAZ NASZE ŻYCIE

Liczba urządzeń IoT
zauważalnie rośnie

miliardy
urządzeń 

w 2006

miliardów
urządzeń 

w 2015

miliardów
urządzeń 

w 2020

Źródło: Intel, a guide to the internet of things

IOT DOSTARCZA OSZCZĘDNOŚCI
I ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

oszczędności na kosztach
pracy ochrony

wzrostu produktywności
dzięki rozszerzonej

rzeczywistości

oszczędności na rachunkach
za media dzięki

monitorowaniu poboru
energii

wzrostu produktywności
dzięki monitorowaniu

aktywności

Źródło: McKinsey Global Institute,
The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype

20%-50% 10%

20% 5%
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https://www.sodexo.com/home/media/publications/studies-and-reports/2018-workplace-trends/internet-of-things.html
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EMOCJONALNIE INTELIGENTNE
MIEJSCA PRACY

Nasze życie jest niczym kalejdoskop, w którym 
doświadczamy ok. 500 różnych emocji każdego 
dnia. Jesteśmy świadomi jedynie niewielkiej 
części z nich. Wszystkie emocje, które 
przeżywamy, dodają kolorytu naszym 
codziennym interakcjom z innymi ludźmi. 
Zrozumienie tej złożoności jest kluczem
do umiejętnego poruszania się w świecie emocji 
towarzyszącym nam w pracy. Ta umiejętność, 
zwana inteligencją emocjonalną, uznawana jest 
przez wiodące organizacje jako jedna
z najbardziej pożądanych cech liderów 
biznesowych i społecznych.

Dziesiątki lat wnikliwych badań uświadomiły nam
jak ważne są tzw. kompetencje miękkie, jednak
inteligencja emocjonalna wykracza poza to
pojęcie. Ten rozdział analizuje czynniki, które
sprawiły, że EI jest obecnie uznawana za
pożądany zestaw cech na rynku pracy. 
Inteligencję emocjonalną – zaczynając od 
rekrutowania właściwych talentów, kończąc
na programach nauczania i oceny inteligencji 
emocjonalnej. Musimy jednak zrozumieć,
że inteligencja emocjonalna polega również na 
doświadczaniu i okazywaniu emocji przez 
pracowników w ich miejscu pracy. Organizacje, 
które chcą tworzyć inteligentne emocjonalnie 
miejsca pracy, powinny przyjrzeć się tzw. 
„expierience design”, który pomaga odkryć 
potrzeby i motywacje pracowników, a w szerszej 
perspektywie ulepszać ich codzienne 
doświadczenia. Spostrzeżenia psychologa Daniela
Golemana i profesora Cary'ego Coopera
z Manchester Business School stanowią głęboką
analizę inteligencji emocjonalnej, która stała się
poszukiwanym zestawem umiejętności
pracowników, jak również ważnym aspektem
dobrze zaprojektowanego, humanocentrycznego
miejsca pracy. Pełen tekst rozdziału dostępny jest 
pod
 

 linkiem

EMOCJONALNA INTELIGENCJA
JEST WAŻNYM

CZYNNIKIEM W ZATRUDNIANIU
I ZARZĄDZANIU PRACOWNIKAMI

2018 GLOBAL WORKPLACE TRENDS

Dla pracowników, EI przyczynia się do rewolucji
efektywności w pracy

i często osiągania satysfakcji w życiu

Posiadanie wysokiej
samoświadomości jest

#1 czynnikiem
ogólnego sukcesu

77% pracowników twierdzi,
że ich relacje z kolegami z pracy

są ważnym czynnikiem
ich zaangażowania

EMOCJONALNA INTELIGENCJA OFERUJE
SZEROKI ZAKRES KORZYŚCI

Źródło: What Predicts Executive
Success, Green Peak Partners study,

Cornell University School of Industrial
and Labor Relations

Źródło: Employee Job Satisfaction
and Engagement: Revitalizing

a Changing Workforce,
Society for Human Resource Management

pracowników
bardziej ceni

EI niż IQ

pracodawców deklaruje,
że nie zatrudniłoby osoby

z niskim EI, nawet jeśli
miałoby wysokie IQ

Źródło: 2011 CareerBuilder Survey

71% 59%

https://www.sodexo.com/home/media/publications/studies-and-reports/2018-workplace-trends/emotional-intelligence.html
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ZASOBY W EKONOMII 
WSPÓŁDZIELENIA

Wstrząs wywołany kryzysem w 2008 roku 
sprawił,  że zarówno biznes, jak i ludzie, musieli 
odnaleźć się w nowej ekonomicznej 
rzeczywistości. Na przestrzeni ostatnich 10 lat 
znacznie zmieniło się podejście do wykorzysty-
wania dostępnych zasobów. Na tym gruncie 
wyrosła ekonomia współdzielenia i "gig 
economy", czyli filozofia polegająca na zrezygno-
waniu z posiadania rzeczy, i zasobów na rzecz 
dzielenia się nimi z innymi użytkownikami.

W biznesowej praktyce ekonomia współdzielenia 
oznacza wzrost znaczenia pracy na własny 
rachunek (freelance), a także udostępnianie 
dostępnych zasobów wielu różnym 
użytkownikom, takich jak np. przestrzeń biurowa
i jej wyposażenie. Ten trend stwarza wyjątkowe, 
nieznane wcześniej możliwości zarówno dla 
organizacji, jak i dla pracowników - od lepszej 
zwinności dużych organizacji aż do zachowania 
pełnej równowagi między pracą a życiem 
osobistym pracowników. Pracownicy i firmy 
korzystające z dóbr ekonomii współdzielenia 
muszą jednak zmierzyć się z kilkoma 
wyzwaniami. Choć najczęściej pracownicy są 
otwarci na wykorzystywanie wspólnych zasobów, 
firmy pozostają bezbronne wobec ryzyka, jakie 
ono niesie. Mimo tych obaw ten trend 
ekonomiczny będzie rósł w siłę i każda myśląca
o przyszłości firma powinna uwzględnić jego 
wpływ na jej model biznesowy.
Profesor Arun Sundararajan, ekspert z zakresu
ekonomii współdzielenia, oraz Sissel Hansen,
startup guru, podzielą się z Wami swoimi
spostrzeżeniami na temat tego niezwykłego
trendu, a także przyjrzą się temu, jak ekonomia
współdzielenia zmieni nasz świat w 2018 roku
oraz jaki będzie jej wpływ na naszą przyszłość.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią rozdziału

WSPÓŁDZIELENIE POMAGA LEPIEJ
KORZYSTAĆ ZE ŚWIATOWYCH ZASOBÓW

trylionów dolarów,
globalny kapitał

o tej wartości
jest niewykorzystany

rzeczy,
które posiadamy,
jest używanych

rzadziej
niż raz

w miesiącu

Przestrzenie biurowe są wykorzystane
przez mniej niż

czasu

Źródło: Zero Hedge Źródło: Zero Hedge

Źródło: McKinsey Global Institute, “A labor market
that works: Connecting talent with opportunit  in the digital age”

POMIMO WIELU KORZYŚCI,
EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA

WIĄŻE SIĘ Z PEWNYMI WYZWANIAMI

Dla pracowników
tymczasowych:

Dla pracodawców:

Niższy poziom
zaangażowania

i integracji
ze stałym zespołem

Różnorodne systemy IT,
procesy

i środowiska pracy

 Bezbronność
wobec ryzyka wyzysku

z powodu niedostatecznej
ochrony prawnej

• 

• 

•

Utrzymanie
zaangażowania

pracowników na odpowienim
poziomie

oraz spójnej kultury pracy

Ryzyko odpowiedzialności
sądowej

z powodu braku
jasnych definicji prawnych

Ryzyko konsekwencji
z powodów braku przejrzystej

prawnej definicji 

• 

• 

• 

https://www.sodexo.com/home/media/publications/studies-and-reports/2018-workplace-trends/sharing-economy.html
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NOWY WYMIAR
RÓWNOUPRAWNIENIA

W ostatnich latach biznes wykonał ogromną 
pracę na rzecz różnorodności i równouprawnienia 
w miejscach pracy. Wzrost świadomości, a także 
oczywiste korzyści z różnorodności w miejscach 
pracy sprawiły, że dziś o wiele bardziej istotne 
jest budowanie prawdziwego poczucia 
przynależności pracowników do organizacji.
Era równouprawnienia, wyrażonego jedynie
w firmowych statystykach, przechodzi do historii.
Wszystkie firmy, które chcą walczyć
z nierównością płciową, powinny zacząć
od zidentyfikowania barier, które powstrzymują 
kobiety przed osiąganiem kolejnych szczebli 
kariery. Tymi ograniczeniami są uprzedzenia 
płciowe, podwójne standardy czy 
niewystarczające wsparcie.

Usunięcie tych barier to warunek stworzenia 
„inteligentnego płciowo” miejsca pracy, czyli 
takiego, z którym pracownicy czują więź
i w którym czują się doceniani. Droga do pełnego 
równouprawnienia wymaga transformacji 
kulturowej w miejscu pracy. Ten proces nie jest 
łatwy, lecz konieczny dla zbudowania kultury 
inkluzywności w organizacji. Dlaczego to 
zagadnienie ma dziś szczególne znaczenie? 
Nieoceniony wkład ze strony Sylvii Ann Hewlett, 
CEO Center for Talent Innovations oraz dr Rihini 
Anan, Senior Vice President corporate 
Resposibility and Global Chef Diversity
Officer w Grupie Sodexo, pomoże nam zrozumieć
istotę tego trendu w rozdziale,
który znajdziecie 
 

tutaj

RÓWNOŚĆ = LEPSZE WYNIKI

wyższy zysk brutto

wyższy wzrost
organiczny

wyższy odsetek
utrzymania klientów

wyższa świadomość
marki

w wynikach badań zaangażowania
w zespołach zrównoważonych płciowo

punkty

Zespoły zachowujące te proporcje
osiągają lepsze wyniki od innych

Źródło: Sodexo, Gender Balance Study 2015
http://sodexoinsights.com/wp-content/uploads/2016/04/

Sodexo-Study_Gender-Balance-Trend.pdf

JAK FIRMY MOGĄ TWORZYĆ
ZRÓWNOWAŻONE MIEJSCA PRACY?

z nich chętniej
poprosi

o rozwijające
zadania w pracy

organizacji aspiruje
do stworzenia
inkluzywnej

kultury pracy

z nich jest bardziej 
zadowolonych

ze swojego rozwoju

z nich osiągnęło 
pełen poziom
inkluzywności

ale tylko

Poprzez wsparcie
i monitoring.

Kobieta, która otrzymuje
odpowiednie wsparcie:

Poprzez wzmocnienie
poczucia przynależności

do organizacji

Źródło:
Center for Talent Innovation,

http://www.talentinnovation.org

Źródło:
Deloitte, https://www2.deloitte.com/

insights/us/en/focus
human-capital-trends/2017/

diversity-and-inclusion-at
-the-workplace.html

2018 GLOBAL WORKPLACE TRENDS

https://www.sodexo.com/home/media/publications/studies-and-reports/2018-workplace-trends/gender-balance.html
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ZARZĄDZANIEM
KAPITAŁEM LUDZKIM 3.0

Choć nowe technologie znacznie upraszczają 
naszą codzienną pracę, złożoność struktur
w miejscach pracy wciąż się rozrasta,
a zaangażowanie pracowników pozostaje
na niskim poziomie. Organizacje poszukują 
sposobów na ułatwienie interakcji między 
pracownikami oraz eliminowanie przeciążenia 
pracą.  Doświadczenie pracowników stało się 
obszarem, w którym jest największa przestrzeń 
do ulepszeń. Zarządzanie kapitałem ludzkim 
(Human Capital Management – HCM) jest 
wskazywane jako rozwiązanie powyższych 
problemów.

HCM obejmuje szerokie spektrum rozwiązań 
technologicznych oraz usług, które mogą odegrać 
kluczową rolę w codziennym doświadczeniu 
każdego pracownika. HCM 3.0 przenosi nas w inny 
wymiar innowacji, bazującej na „architekturze 
wyboru” i na kompleksowej filozofii 
doświadczenia. Efektywne HCM 3.0 oferuje 
zintegrowane rozwiązania w obszarze zarówno 
pracy, jak i życia poza nią. Jest to szereg
rozwiązań technologicznych i programowych,
które mają na celu pracownikowi osiąganie jak
najlepszych wyników w pracy, zaś pracodawcy -
zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa oraz 
zmniejszenie rotacji pracowników.
Mia Mends, Sodexo Inspirus CEO, Bret Starr,
ekspert z zakresu technologii HCM oraz Jacob
Morgan, autorytet w zakresie przyszłości pracy,
pomogą Wam zrozumieć z czym wiąże się kolejna
rewolucja HCM i w jaki sposób wpłynie na
doświadczenie pracowników w poszczególnych
aspektach. Pełen tekst artykułu znajduje się tutaj

ZARZĄDZANIEM KAPITAŁEM LUDZKIM 
JEST ZBIOREM RÓŻNYCH NARZĘDZI

TECHNOLOGICZNYCH I PROGRAMÓW

1. Uznanie

3. Zdrowie i dobre
samopoczucie

2. Szkolenie

4. Zaangażowanie
społeczne

 Oferuje korzyści w pięciu kluczowych obszarach

 dużych firm używa technologii
do wsparcia swoich
programów uznania

firm w USA mówi, że
technologia ma pozytywny
wpływ na zaangażowanie
pracowników w programy

wellness

pracowników chętniej
wykonywałoby zadania

gdyby zawierały
elementy gry

pracowników twierdzi,
że platforma technologiczna
angażująca ich w wolontariat

lub pomaganie jest 
niezbędna

Źródło: ‘CultureNext™ Employee
Engagement

& Recognition Benchmark Study’,
Maritz Motivation Solutions, 2017 

Źródło: Technology and Employee
Wellness Survey

Report 2012, ShapeUp Inc.

Źródło: TechnologyAdvice
study, 2014

Źródło: America’s Charities,
What U.S. Employees

Think About Workplace Giving,
Volunteering, and CSR,

2017 Snapshot

DOŚWIADCZENIE PRACOWNIKÓW
JEST POŁĄCZONE

Z WYDAJNOŚCIĄ I UTRZYMANIEM

Pracownicy z pozytywnymi doświadczeniami...

ich praca jest o wkładają o

 bardziej
wydajna

razy większy
wysiłek

w wykonywanie
zadań

rzadziej chcą
odejść

z organizacji

Źródło: IBM® Smarter Workforce Institute, ‘The Employee Experience Index’
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PRACOWNICY: NOWE OTWARCIE
NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SPOŁECZNĄ PRZEDSIĘBIORSTW

By osiągnąć sukces w dzisiejszym biznesowym 
świecie, organizacje muszą łączyć swój stabilny 
rozwój wraz z zaangażowaniem w sprawy społeczne 
oraz walkę z wyzwaniami ekologicznymi.
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest dziś 
postawą pożądaną nie tylko przez partnerów 
zewnętrznych, takich jak instytucje publiczne, NGO, 
klienci czy konsumenci. Coraz więcej pracowników 
również oczekuje od swoich pracodawców 
proaktywnego działania w tym obszarze.  
Jednocześnie wielu pracowników postrzega siebie 
samych jako adwokatów i liderów zmian na lepsze. 
Czołowe organizacje wiedzą, że muszą angażować 
swoje zespoły w walkę z globalnymi problemami 
społecznymi i ekologicznymi.

Mimo szumnych deklaracji „rozwoju i czynienia 
dobra” okazuje się, że wiele organizacji musi 
zmierzyć się z kryzysem zaufania – zarówno
ze strony innych podmiotów globalnego rynku,
jak również swoich pracowników. Firmy powinny 
zweryfikować swoje myślenie o tym, czym jest 
odpowiedzialność społeczna, a także odzyskać 
zaufanie swoich pracowników, aby wspólnie z nimi 
budować lepszą przyszłość dla wszystkich. Firmy 
powinny zweryfikować swoje myślenie o tym, czym 
jest prawdziwe przywództwo, a także odzyskać 
zaufanie swoich pracowników, aby wspólnie z nimi 
budować lepszą przyszłość dla wszystkich. 
Ekspertami, którzy wypowiadali się dla nas w tym 
temacie, byli: Neil Barrett, SVP Corporate 
Responsibility Grupy Sodexo, a także paneliści 
Sodexo 2017 Quality of Life Conference: Fabiana 
Dattner, Founding PartnerDattner Grant, Jon 
Duschinsky'ego, Social Innovator, Marion 
Darrieutort, CEO Elan-Edelman oraz Pedro Tarak, 
współzałożyciel Emprendii. Najnowsze odkrycia 
ekspertów w obszarze Corporate Responsibility 
znajdziecie pod linkiem

WCIĄŻ WZRASTA POTRZEBA BUDOWANIA
LEPSZEGO ŚWIATA,

OPARTEGO NA ZROZUMIENIU
ISTOTY ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ

Tego oczekują również ludzie w pracy

Pracownicy chcą aby ich pracodawcy:

mieli jasne stanowisko
wobec jakości powietrza,

wody
i przestrzeni publicznej

kładli większy nacisk
na odnawialne źródła

energii, a także 
na walkę z głodem

byli bardziej
zaangażowani

w równe szanse
w miejscu wpracy

Źródło: Povaddo LLC / Greenbiz.com

konsumentów na 
całym świecie jest chętnych
zapłacić więcej za produkty

marek, które angażują
się społecznie

milenialsów nie podejmie
pracy w firmie, która

nie rozwija się
w sposób zrównoważony

Źródło: Nielsen Global Survey
of Corporate Social Responsibility

and Sustainability

Źródło: Cone Communications,
 ‘2016 Millenial Employee Study’

https://www.sodexo.com/home/media/publications/studies-and-reports/2018-workplace-trends/corporate-responsibility.html
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