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Witamy w The Workforce View in Europe 2018, w 
którym zapewniamy niezrównany wgląd w myśli, 
postawy, nadzieje i obawy prawie 10 000 pracowników 
na całym kontynencie. Zawsze z fascynacją czytam 
wyniki naszego dorocznego badania, aby lepiej 
zrozumieć kwestie, które codziennie wpływają na 
naszych klientów i aby rozpocząć opracowywanie 
nowych pomysłów na to, jak możemy ich wspierać w 
możliwie najlepszy sposób.

Zarządzanie zmianami po raz kolejny ma kluczowe 
znaczenie dla kwestii, przed którymi stają pracodawcy 
usiłujący nadążyć za nowymi metodami pracy i 
bezkompromisowymi innowacjami, jednocześnie 
wspierając swoich ludzi. Tutaj, w ADP, technologia i 
innowacje były zawsze w centrum naszej działalności 
i szczerze wierzymy, że jakkolwiek zniechęcające 
są zmiany, prawdziwym zagrożeniem jest stanie 
bez ruchu. Tylko poprzez zmiany można zapewnić 
przyszłość organizacjom i ich ludziom.

Oczywiście, nowe technologie przynoszą także 
nieznane zagrożenia i wyzwania, jak widzimy na 
przykładzie eksplozji danych oraz kwestii związanych 
z bezpieczeństwem i prywatnością, które za nią idą. 
Zespoły ds. Zasobów Ludzkich w coraz większym 
stopniu wykorzystują dostępne informacje, aby 
lepiej zrozumieć swoich pracowników i wdrażać 
skuteczniejsze strategie, ale należy to robić 
odpowiedzialnie. W czasie, gdy GDPR (RODO) jest 
źródłem bardzo rzeczywistych obaw, pracodawcy 
muszą upewnić się, że są gotowi.

Mamy nadzieję, że Raport The Workforce View 
2018 pomoże w lepszym poznaniu pracowników, 
zaangażowaniu ich w działanie firmy i tym samym w 
jej szybszy rozwój. Ludzie są siłą napędową wszystkich 
organizacji, jednak bardzo często w procesach HCM 
pracownicy są traktowani jak komórka w arkuszu. 
Dzięki prawdziwemu poznaniu i zrozumieniu twojego 
najlepszego zasobu – ludzi – możesz stworzyć 
platformę, która będzie wspierać ambicje firmy. 

 

Wstęp 

DON MCGUIRE
PRESIDENT EMEA
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zmiany można 
zapewnić 
przyszłość 
organizacjom  
i ich ludziom
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Wprowadzenie

Nie ma wątpliwości, że Europa 2018 roku wygląda 
zupełnie inaczej niż Europa kilka lat temu. Powszechny 
wzrost gospodarczy i spadające bezrobocie wskazują 
na okres względnej stabilizacji, choć w krajobrazie 
politycznym nadal występuje wiele niewiadomych. 
Pozorna stabilność ekonomii i rynku pracy maskuje 
również świat, który rozwija się szybciej niż byśmy 
sobie wyobrażali. Każda grupa społeczna odczuwa 
tego skutki.

W czołówce tej gwałtownej zmiany są miejsca 
pracy, gdzie organizacje pracują  gorączkowo,  
aby wykorzystać pojawiające się innowacje i  
polepszyć swoją pozycję w coraz bardziej 
konkurencyjnym świecie. Ale co te wszystkie zmiany 
oznaczają dla pracowników, którzy stawiają czoło 
nowym wymaganiom w zakresie umiejętności,  
nowym sposobom pracy i zagrożeniu automatyzacją? 
Ludzki element pracy nigdy nie był ważniejszy niż  
teraz a maszyny jeszcze nie przejęły kontroli nad 
światem.

Wobec faktu, że organizacje z trudnością nadążają 
za zmianami, The Workforce View in Europe 
2018 dostarcza bardzo potrzebnego barometru 
przedstawiającego odczucia pracowników, dzięki 
badaniu, w którym udział wzięło niemal 10 000 
pracowników z Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, 
Polski, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Dzięki 
wnikliwej analizie niektórych z najbardziej aktualnych 
tematów, w tym automatyzacji, umiejętności, 
samozatrudnienia, wydajności i równości, jest to 
niezbędna lektura dla tych, którzy koncentrują się na 
budowaniu bardziej ludzkich zasobów pracy.

O sprawozdaniu  

Spojrzenie na Okiem europejskich pracowników 
2018 (The Workforce View in Europe in 2018) 
bada postawy pracowników wobec przyszłości 
pracy. Wnioski dostarczają istotnych informacji 
na temat przełomowych kwestii biznesowych, 
takich jak optymizm i zatrzymanie pracowników, 
rozwój umiejętności i kariery, wyzwania związane 
z wydajnością, technologia i automatyzacja, 
samopoczucie i dyskryminacja.

Praca badawcza została przeprowadzona przez 
niezależną agencję ds. badań opinii publicznej 
Opinion Matters w imieniu ADP, w lecie 2017 
roku. Badanie objęło 9 908 pracujących osób 
dorosłych w ośmiu regionach Europy: Francja, 
Niemcy, Włochy, Holandia, Polska, Hiszpania, 
Szwajcaria i Wielka Brytania.
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Streszczenie dla Kierownictwa

Poziom optymizmu nadal 
nieznacznie wzrasta 

Poziom optymizmu rośnie trzeci rok z rzędu, tym 
razem o jeden punkt procentowy w porównaniu 
do poprzedniego roku. Holandia jest najbardziej 
optymistycznym krajem (85%), podczas gdy 
Francja nadal pozostaje w tyle reszty Europy 
(74%). Największy wzrost pozytywnego myślenia 
odnotowano we Włoszech (wzrost o 6 punkty 
procentowe), podczas gdy Polska zanotowała 
największy jego spadek w ciągu ostatnich 12 
miesięcy (spadek o 8 punktów procentowych).

Niechęć do podjęcia  
pracy za granicą  

Tylko 6% badanych aktywnie rozważa wyjazd 
za granicę do pracy, przy wzroście do zaledwie 
jednego na dziesięciu (11%) włoskich pracowników 
i spadku do 3% w Holandii. Największe bariery to 
więzi z rodziną i przyjaciółmi (32%), bariera językowa 
(21%) i brak ogólnego zainteresowania (14%).

Samozatrudnienie  
traci blask 

Mniejsza liczba pracowników rozważa 
samozatrudnienie w porównaniu do ubiegłego 
roku (60% vs 68%), podczas gdy liczba aktywnie je 
rozważających również spadła (spadek o siedem 
punktów do 8%). Samozatrudnienie jest najbardziej 
atrakcyjne dla pracowników we Włoszech, gdzie 
więcej niż jedna czwarta (26%) aktywnie rozważa 
takie działanie, w porównaniu do zaledwie jednego 
na dziesięciu pracowników (10%) w Holandii.

Dyskryminacja 

Jedna trzecia (34%) europejskich pracowników 
ogółem czuła się dyskryminowana w pracy, przy 
wzroście do 42% we Włoszech. Najczęściej 
podawanym powodem jest wiek, na który powołuje 
się 10% pracowników, a następnie płeć (8%), 
pochodzenie (5%) i wykształcenie (5%). Wiek jest 
również uznawany przez prawie jednego na pięciu 
badanych (18%) za największy czynnik hamujący 
postęp ich kariery.
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Streszczenie dla Kierownictwa

Problem  
z wydajnością   

Tylko jeden na pięciu badanych (22%) boryka się 
z obniżoną wydajnością w pracy, przy czym jeden 
na dziesięciu „rzadko” lub „nigdy” nie osiąga 
maksymalnej wydajności, co w Wielkiej Brytanii 
wzrasta do 13%. Trzema największymi barierami 
wydajności są złe zarządzanie (19%), niesprawne 
systemy i procesy (18%) oraz powolna i niewydajna 
technologia (15%).

Osłabienie wiary  
w umiejętności 

Tylko 83% pracowników wierzy w poziom swoich 
umiejętności, jest to spadek o jeden punkt 
procentowy od zeszłego roku i o 6% od 2016 roku. 
Pracownicy hiszpańscy są najbardziej pewni poziomu 
swoich umiejętności (89%), a pracownicy holenderscy 
najmniej (79%). Jedynym krajem, który odnotował 
wzrost wiary w swoje umiejętności jest Polska, o 
cztery punkty procentowe od ubiegłego roku.

Samopoczucie  
w miejscu pracy  

Prawie jedna piąta badanych (18%) twierdzi, że 
codziennie zmagają się ze stresem, a trzech na 
dziesięciu (30%) pracuje w takim stresie, że rozważa 
znalezienie nowej pracy. Tymczasem ponad jedna 
na dziesięć (14%) badanych osób uważa, że ich 
firma w ogóle nie interesuje się ich samopoczuciem 
psychicznym.

Nadchodzą  
roboty 

Niemal jedna trzecia (28%) zatrudnionych w 
Europie jest zaniepokojona, że ich praca zostanie 
zautomatyzowana prędzej czy później w przyszłości, 
przy czym 15% uważa, że nastąpi to w ciągu pięciu 
lat, a ponad jedna czwarta (28%) szacuje to na 
około dziesięć lat. Pracownicy włoscy są najbardziej 
zaniepokojeni automatyzacją (40%), podczas gdy 
szwajcarscy i polscy pracownicy (20%) najmniej.



Mieszane uczucia 
względem przyszłości 
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W przeciwieństwie do poprzednich lat, wszystkie 
badane państwa doświadczają obecnie wzrostu 
gospodarczego i spadku bezrobocia, co oznacza, że 
poziom optymizmu podąża w tym samym kierunku. 
Na całym kontynencie 79% badanych określiło siebie 
jako zapatrujących optymistycznie, jest to wzrost o 
jeden punkt procentowy od 2017 roku, a o dwa punkty 
od 2016 roku.

Pracownicy holenderscy są najbardziej optymistyczni, 
85% z nich w ten sposób się określa, co oznacza 
cztery punkty procentowe wzrostu w porównaniu do 
ubiegłego roku. Na drugim końcu skali są francuscy 
pracownicy i utrzymują pozycję najmniej pozytywnego 
narodu (74%), pomimo wzrostu o trzy punkty w 
porównaniu z rokiem 2017. Najbardziej istotną zmianę 
można jednak zauważyć we Włoszech przy wzroście 
o sześć punktów procentowych od ubiegłego roku (z 
72 do 78%), i w Polsce przy spadku o osiem punktów 
procentowych (z 84 do 76%).

Kiedy bierzemy pod uwagę wiek, wyraźnie widoczny 
jest optymizm młodości, gdzie młodsi pracownicy 
postrzegają swoją przyszłość w miejscu pracy w 
znacznie jaśniejszych barwach niż ich starsi koledzy. 
Spośród osób poniżej 35 roku życia, 81% widzi 
przyszłość optymistycznie, w porównaniu do zaledwie 
76% osób powyżej 45 roku życia.

Optymizm pracowniczy w Europie

Optymizm na przestrzeni wieków 
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Zostać czy odejść?

Postawy pracowników wobec piastowania stanowiska 
pozostają spójne z 2017 rokiem, a względna stabilność 
gospodarki i rynku pracy w całej Europie korzystnie 
wpływa na pewność siebie osób poszukujących pracy. 
Więcej niż jeden z dziesięciu badanych (13%) twierdzi, 
że chce odejść z obecnego miejsca pracy w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy, podczas gdy ponad jedna 
czwarta (26%) zamierza pozostać w obecnym miejscu 
pracy przez resztę ich życia zawodowego. Przeciętnie 
pracownicy spodziewają się spędzić nieco ponad 
cztery lata z jednym pracodawcą. 

Bliższa analiza wskazuje, że Polska ma największą 
rotację pracowników; zakłada się tam, że 16% 
pracowników odejdzie z pracodawcy w ciągu 
pierwszego roku, następne w rankingu są Wielka 
Brytania i Szwajcaria (oba kraje 15%). Te trzy kraje 
mają również najmniejszą liczbę pracowników, którzy 
planują pozostać z pracodawcą przez resztę swojej 
kariery (kolejno 17%, 20% i 25%).

Najbardziej lojalnym narodem jest Holandia, gdzie  
37% pracowników planuje pozostać ze swoim 
pracodawcą przez całe życie, co oznacza skok  
o 15 punktów procentowych od ubiegłego roku. 
W przeciwieństwie do tego, lojalność francuskich 
pracowników znacznie spadła; tam tylko 20%  
twierdzi, że planuje pozostać z pracodawcą przez  
całe życie, w porównaniu z 28% w ubiegłym roku. 
Niemcy odnotowały podobny spadek lojalności  
z 30% do 25%, a Włochy z 33% do 29%.

Z branżowego punktu widzenia, wysoka rotacja 
pracowników spodziewana jest w sektorze sprzedaży, 
mediów i marketingu, gdzie 18% specjalistów 
przewiduje zmianę miejsca pracy w ciągu 12 
miesięcy, a następnie w sektorze sztuki i kultury (17%). 
Pracownicy są najbardziej lojalni w sektorze produkcji 
i usług komunalnych oraz edukacji, gdzie kolejno 32% 
i 31% planuje pozostać z pracodawcą przez resztę 
swojej kariery.

Pracownicy, którzy chcą pozostać na całe życie…

Wielka Brytania

Włochy

Francja

Holandia

Niemcy

Szwajcaria

Hiszpania

Polska

2016 2017 2018

30 %

35 %

40 %

32 %

25 %

21 %

36 %

28 %

33 %

30 %

30 %

24 %

15 %

22 %

17 % 21 % 20 %

20 %

29 %

25 %

32 %

17 %

37 %

25 %



Odkrywanie nowych 
kultur pracy
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Czy samozatrudnienie traci swój blask?

Pomimo gwałtownego wzrostu w ostatnich latach, 
wygląda na to, że rynek umów krótkoterminowych 
i samozatrudnienie tracą na atrakcyjności, gdyż 
mniejsza liczba pracowników jest gotowa rozważyć 
ten sposób pracy (60% vs 68% w 2017 roku) lub 
aktywnie go rozważa (spadek o siedem punktów do 
8%). Pracownicy samozatrudnieni są również nieco 
mniej optymistyczni niż w 2017 roku (77% vs 79%), 
być może dlatego, że niektóre z mniej pozytywnych 
realiów tego stylu życia zaczynają dawać się im we 
znaki.

Mając to na uwadze, obraz paneuropejski maskuje 
pewne skrajne różnice między poszczególnymi 
krajami. Na przykład, chęć bycia samozatrudnionym 
osiąga najwyższy poziom we Włoszech, gdzie więcej 
niż jedna czwarta (26%) pracowników aktywnie 

rozważa ten krok, a zaraz po tym Wielka Brytania, 
gdzie liczba ta wynosi 20%. To kontrastuje jednak 
wyraźnie z Holandią, gdzie tylko jeden na dziesięciu 
pracowników (10%) jest skłonny rozpocząć własną 
działalność gospodarczą.

Istnieją również wyraźne różnice pomiędzy grupami 
wiekowymi, gdzie ponad trzy razy więcej osób w 
wieku 16-24 lat aktywnie rozważa samozatrudnienie, w 
porównaniu do grupy demograficznej powyżej 55 roku 
życia (29% vs 9%). Podobnie, z branżowego punktu 
widzenia, pracownicy zatrudnieni w sektorze sztuki i 
kultury znacznie bardziej prawdopodobnie rozważają 
taką zmianę (30%), co jest dwukrotnie większą liczbą, 
niż liczba osób, które są gotowe na własną działalność 
w sektorze opieki zdrowotnej (15%).

Odsetek pracowników 
zainteresowanych 
samozatrudnieniem

 
 

2017

2018

68
 %

60 %
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Wyzwanie kulturowe

Europejczycy są prawdopodobnie najchętniej 
podróżującymi obywatelami na świecie, jednak 
badania sugerują, że ten duch przygody nie zawsze 
obejmuje miejsce pracy. Ogólnie rzecz biorąc, tylko 
6% badanych aktywnie rozważa wyjazd za granicę do 
pracy w ciągu najbliższych dwóch lat, choć ponad 
jedna czwarta (27%) twierdzi, że rozważyłaby taki ruch.

Pracownicy we Włoszech są znacznie bardziej skłonni 
rozważyć wyjazd za granicę niż pracownicy innych 
krajów, połowa (57%) tych badanych osób twierdzi, 
że przynajmniej rozważyliby taką opcję w ciągu 
następnych dwóch lat, a 11% aktywnie to rozważa. 
Francuzi również z większym prawdopodobieństwem 
niż obywatele innych krajów rozważają taką  
możliwość (37%). Wyraźnie kontrastuje to jednak 
ze Szwajcarią, gdzie mniej niż jeden na pięciu  
badanych (18%) ma podobne odczucia, oraz  
Holandią, gdzie tylko 3% aktywnie rozważa relokację.

Dane różnią się nieznacznie pomiędzy płciami, gdyż 
37% mężczyzn twierdzi, że w ciągu najbliższych 
dwóch lat aktywnie rozważy lub przynajmniej weźmie 
pod uwagę pracę międzynarodową, w porównaniu 
do zaledwie 30% kobiet. Wiek jest również ważnym 
czynnikiem, gdyż co dziesiąta osoba (10%) w wieku 
poniżej 35 lat aktywnie rozważa relokację w ciągu 
najbliższych dwóch lat, w porównaniu z zaledwie 3% 
powyżej 45 roku życia.

Kiedy przechodzimy do szczegółów na temat tego, 
gdzie ludzie chcą pracować za granicą, Niemcy są 
postrzegane jako najatrakcyjniejsze miejsce docelowe, 
23% spośród tych rozważających przeprowadzkę 
wymienia je jako pierwszy wybór. Ameryka Północna 
znacznie wzrosła w rankingu, gdyż więcej niż jedna na 
pięć osób (21%) twierdzi, że rozważą relokację do tego 
regionu, przy czym w zeszłym roku było to zaledwie 
5%. Co ciekawe, Brexit najwyraźniej nie zniechęcił 
pracowników do przeprowadzki z Wielkiej Brytanii, 
gdyż co piąta osoba uważa ją za atrakcyjne miejsce 
pracy, o czym świadczy wzrost o 5%.

Na poziomie krajowym można zidentyfikować pewne 
preferencje. Na przykład Ameryka Północna jest 
postrzegana jako najbardziej atrakcyjny wybór dla 
pracowników brytyjskich, francuskich i szwajcarskich, 
a Wielka Brytania jest preferowanym wyborem dla 
pracowników hiszpańskich. Tymczasem niemieccy 
pracownicy najchętniej wyjeżdżają do Austrii lub 
Szwajcarii, Holendrzy najczęściej wybierają Belgię, 
a dla pracowników z Włoch i Polski najbardziej 
prawdopodobnym wyborem są Niemcy.

Bariery 
Relokacja do pracy za granicą nie jest łatwą 
decyzją, wymaga ona pokonania wielu osobistych 
i zawodowych przeszkód. W rzeczywistości, kiedy 
zapytano badanych, co powstrzymałoby ich przed 
przeprowadzką, wskazali oni, że więzi z rodziną i 
przyjaciółmi będą największym problemem dla 
niemal jednej trzeciej  z nich (32%), jest to przeszkoda 
znacznie ważniejsza od innych czynników. Następnie 
wymieniana była bariera językowa, wspomniana przez 
jedną piątą badanych (21%), a 14% stwierdziło, że po 
prostu nie są zainteresowani tą koncepcją.

Przeprowadzka za granicę? Cele zawodowych podróży



 Ograniczenia i 
bariery zawodowe
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Co Cię powstrzymuje?

Europejskie miejsca pracy są bardziej zróżnicowane 
niż kiedykolwiek, osoby w różnym wieku i różnego 
pochodzenia pracują ze sobą ramię w ramię. Jednak, 
mimo tej różnorodności istnieją oznaki, że nie dla 
wszystkich pracowników dostępne są takie same 
możliwości, przy czym niemalże jeden na pięciu 
badanych (18%) twierdzi, że wierzą, iż ich wiek jest 
największym czynnikiem ograniczającym postęp 
ich kariery. To znacznie przewyższa inne czynniki 
środowiskowe, ekonomiczne czy branżowe.

Ponadto liczba ta wzrasta drastycznie wśród starszych 
grup wiekowych, gdzie 28% osób w wieku od 45 do 
54 lat i 51% w wieku powyżej 55 lat uważa, że wiek 
pozostawia ich w tyle – o pięć punktów więcej od 
poprzedniego roku dla tej ostatniej grupy wiekowej. 
Natomiast tylko 7% najmłodszej grupy wiekowej ma 
podobne odczucia. Wiek wydaje się być również 
większą barierą w niektórych krajach, a mniejszą w 
innych, gdyż więcej niż jedna na pięć (22%) osób w 
Szwajcarii, Holandii i Wielkiej Brytanii czuje, że nie 
czynią postępów ze względu na wiek, w porównaniu 
do zaledwie 13% w Niemczech.

Innymi kluczowymi czynnikami ograniczającymi 
postęp kariery są „brak możliwości rozwoju u 
obecnego pracodawcy” (9%), „potrzeby rodzinne” 
(7%) i „faworyzowanie” (7%), przy czym czynniki te 
są ciekawie zróżnicowane pomiędzy krajami. Warto 
zauważyć, że pracownicy niemieccy częściej twierdzą, 
że potrzeby rodzinne stanowią barierę dla rozwoju 
ich kariery (11% w porównaniu do 7% średniej w całej 
Europie), podczas gdy pracownicy włoscy dwukrotnie 
częściej powołują się na faworyzowanie (15% vs 7%). 
Postawy są inne również we Francji, gdzie pracownicy 
najczęściej obarczają winą brak możliwości rozwoju 
obecnego pracodawcę (15% vs 9%).

Intrygujący jest również fakt, że wiek jest postrzegany 
jako większa bariera dla pracowników płci męskiej niż 
ich koleżanek (21% vs 14%), podczas gdy, jak można 
byłoby się spodziewać, że kobiety częściej twierdzą, że 
potrzeby rodzinne są dla nich problemem (9% vs 6%).

Wiek

Brak chęci rozwoju

Brak możliwości 
rozwoju u obecnego 

pracodawcy 

Nieuczciwe lub słabe 
przywództwo

Potrzeby rodzinne

Brak możliwości 
rozwoju w branzy

Faworyzowanie

Wykształcenie

Brak kwalifikacji

Bariera językowa

18+82+I
18%

5%

9%

5%

7%

4%

7%

4%

6%

4%

7+93+I7+93+I6+94+I9+91+I
18+82+I9+91+I4+96+I4+96+I4+96+I

Dziesięć kluczowych czynników zapobiegających rozwojowi kariery w Europie
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Walka z dyskryminacją

Pracodawcy w całej Unii Europejskiej są prawnie 
zobowiązani do zapewnienia pracownikom równego 
traktowania oraz do zwalczania wszelkiej dyskryminacji 
ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną. Niepokojące są jednak 
ustalenia, że mimo tych przepisów nasze badania 
ujawniają, że co trzeci (34%) pracownik europejski 
czuł się z jakiegoś powodu dyskryminowany w pracy. 
We Włoszech liczba ta wzrasta do 42%, a we Francji, 
Hiszpanii i Wielkiej Brytanii do 37%, przy czym 
najniższy odsetek odnotowano w Holandii (21%).

Ponownie, wiek jest najczęściej podawanym 
powodem dyskryminacji, wymienianym przez 10% 
pracowników, następnie płeć (8%) i pochodzenie (5%) 
oraz wykształcenie (5%). Dyskryminacja ze względu 
na płeć jest większa wśród kobiet (12%), podczas gdy 

dyskryminacja ze względu na wiek wzrasta u osób 
powyżej 55 roku życia (17%) i poniżej 25 roku życia 
(17%), co sugeruje, że nie jest to problem jedynie 
starszych grup demograficznych.

Zgłoszenia dyskryminacji ze względu na wiek są 
najbardziej powszechne w Wielkiej Brytanii (12%), 
podczas gdy pracownicy hiszpańscy najczęściej 
zgłaszają inne traktowanie ze względu na płeć (12%), 
a włoscy pracownicy ze względu na ich pochodzenie 
(10%). Pracownicy w sektorze sztuki i kultury zgłaszają, 
że są znacznie bardziej narażeni na dyskryminację 
niż pracownicy innych sektorów (48%), podczas gdy 
spora część tych pracujących w sektorze sprzedaży, 
mediów i marketingu (40%) oraz usług finansowych 
(40%) również zgłaszała ten problem w pracy.

Główne powody dyskryminacji w pracy w Europie

01 10 %Wiek

02 8 %Płeć

03 5 %Pochodzenie

04 5 %Wykształcenie 

05 4 %Wygląd zewnętrzny

06 3 %Rasa/Narodowość

07 3 %Religia 

08 2 %Orientacja seksualna
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Sprawozdawczość dotycząca różnic w wynagrodzeniu kobiet 
i mężczyzn

Pomimo tego, że zasada równości wynagrodzeń w 
prawie UE jest uznawana za świętość, to kobiety w całej 
Europie1 nadal otrzymują wynagrodzenie średnio o 
16,3% niższe niż mężczyźni. To doprowadziło niektóre 
kraje do wprowadzenia sprawozdawczości dotyczącej 
różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, w celu 
zapełnienia tej niedopuszczalnej luki w zarobkach.

Na przykład ustawodawstwo francuskie wprowadzone 
w 2010 roku wymaga od firm zatrudniających ponad 
50 pracowników przeprowadzenia analizy różnic 
w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, podczas gdy 
Wielka Brytania niedawno podążyła tym samym 
śladem, wprowadzając obowiązek sprawozdawczości 
dla pracodawców zatrudniających ponad 250 
pracowników. Ale czy europejscy pracownicy czują, że 
sprawozdawczość dotycząca różnic w wynagrodzeniu 
kobiet i mężczyzn jest konieczna w ich organizacjach?

Ogólnie rzecz biorąc, większość pracowników w 
Europie ma pewność, że ich pracodawca sprawiedliwie 
płaci mężczyznom i kobietom, a 53% uważa, że 
sprawozdawczość w zakresie różnic wynagrodzenia 
nie jest konieczna. Niemniej jednak,  co piąta osoba 
(22%), uważa to za konieczne i co czwarta (25%), nie 
jest pewna swojego zdania na ten temat.

Liczba ta, jak można było się spodziewać, zmienia się 
w zależności od badanej płci, przy czym jedna czwarta 
kobiet (25%) uważa, że sprawozdawczość w zakresie 
wynagrodzenia jest konieczna, w porównaniu do 
jedynie 19% mężczyzn. Jest to również nieco bardziej 
popularne wśród młodszych grup wiekowych, z 
ponad 28% osób w wieku 25 do 34 lat, w porównaniu 
do zaledwie 16% w wieku powyżej 55 lat.

Na poziomie krajowym, wsparcie dla takiego 
ustawodawstwa osiąga najwyższy poziom we Francji, 
gdzie jedna trzecia (32%) pracowników uważa, że 
sprawozdawczość dotycząca różnic w wynagrodzeniu 
kobiet i mężczyzn jest potrzebna, a także w Szwajcarii, 
gdzie 29% się za nią opowiada. Pracownicy z Holandii 
są najmniej przekonani, że jest to konieczne (8%), 
następnie pracownicy Wielkiej Brytanii (14%), pomimo 
tego, że ustawodawstwo to ostatnio weszło w życie.

Z branżowego punktu widzenia, pracownicy sektora 
usług finansowych najczęściej twierdzą, że w ich firmie 
wymagana jest sprawozdawczość dotycząca różnic 
w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn (30%), bardzo 
podobna sytuacja jest w sektorze informatycznym i 
telekomunikacyjnym (27%). Natomiast u pracowników 
sektora publicznego znacznie rzadziej występuje 
odczucie, że jest to konieczne (9%).

 1 2017 Report on equality between men and women in the EU - http://www.eubusiness.com/news-eu/womens-pay.83sl

Pracownicy, którzy uważają, że 
sprawozdawczość dotycząca różnic 
w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn 
jest w ich firmie konieczna
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Wiara we własne umiejętności wciąż spada

Zapotrzebowanie na umiejętności stale się zmienia, 
ponieważ innowacyjne technologie, nowe pomysły 
i nowoczesne strategie zmieniają oblicze pracy. Aby 
pozostać w temacie, pracodawcy i pracownicy muszą 
ciągle aktualizować swoje umiejętności przygotowując 
się na potrzeby przyszłości. Nasze badania ukazują 
jednak, że być może nie dzieje się to wystarczająco 
szybko, gdyż tylko 83% pracowników czuje pewność, 
że posiada umiejętności potrzebne do odniesienia 
sukcesu na swoim stanowisku – spadek o jeden punkt 
procentowy od zeszłego roku i niepokojący spadek o 
6% od 2016 roku.

Spadek pewności siebie w zakresie umiejętności 
jest widoczny w większości badanych krajów. 
Pracownicy hiszpańscy są po raz kolejny najbardziej 
pewni poziomu swoich umiejętności (89%), pomimo 
spadku o dwa punkty procentowe od ubiegłego 
roku. Na drugim końcu tej skali są holenderscy 
pracownicy, którzy są najmniej pewni siebie (78%), 
jest to znaczny spadek o 6 punktów procentowych od  
poprzedniego roku i o 14 punktów procentowych od  
2016 roku. 

Pracownicy płci żeńskiej po raz kolejny wykazują 
niższą wiarę w swoje umiejętności niż mężczyźni (81% 
vs 85%), dodatkowo pracownicy często czują się 
również mniej pewni z wiekiem. Na przykład grupa 
wiekowa 45-54 lat wykazuje najniższy poziom wiary 
w swoje umiejętności (79%), podczas gdy w grupie 
osób w wieku od 16 do 24 lat poziom wiary w swoje 
umiejętności to 86%. Może to być związane z tym, że 
niedawno ukończyli oni szkołę lub uniwersytet i są z 
reguły – choć nie zawsze – bardziej biegli w używaniu 
nowych technologii i bardziej podatni na nowe 
sposoby pracy.

Specjaliści sektora informatycznego i 
telekomunikacyjnego po raz kolejny zgłaszają 
najwyższy poziom wiary w swoje umiejętności (88%), 
choć nawet tu widać spadek o trzy punkty procentowe, 
co sugeruje, że tempo zmian w miejscu pracy dogania 
nawet osoby ze smykałką do techniki.

Pracownicy, którzy wierzą, że posiadają umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu
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Przyszłość jest zautomatyzowana

Czy robot zabierze mi pracę? Pozostając o krok przed robotami
W 2018 roku nie można mówić o umiejętnościach bez 
poruszenia tematu automatyzacji. W czasach, gdy 
sztuczna inteligencja (SI) i robotyka rozwijają się w 
gwałtownym tempie w różnych gałęziach przemysłu, 
wielu pracowników ze zrozumiałych powodów obawia 
się, co to oznacza dla ich przyszłości w miejscu 
pracy. W rzeczy samej, niemal jedna trzecia (28%) 
zatrudnionych w Europie mówi, że obawiają się, iż ich 
praca zostanie prędzej czy później zautomatyzowana.

Mając to na uwadze, niewielu badanych uważa, 
że zmiana ta jest bliska, gdyż tylko jeden na 
pięćdziesięciu z nich (2%) obawia się, że jego praca 
zostanie zautomatyzowana lub zastąpiona przez 
robota w ciągu następnego roku. Jednak liczba ta 
wzrasta do 15% badanych, którzy wierzą, że nastąpi 
to za pięć lat, a ponad jedna czwarta (28%) szacuje, że 
zajmie to około dziesięć lat.

Poszczególne kraje ukazują znaczne różnice, przy 
czym pracownicy Włoch są najbardziej zaniepokojeni 
automatyzacją; 40% pracowników uważa, że ich 
praca zostanie prędzej czy później zautomatyzowana. 
Pracownicy Wielkiej Brytanii są zaniepokojeni powyżej 
przeciętnego poziomu (32%), a tylko jedna piąta 
szwajcarskich (20%) i polskich (20%) pracowników 
uważa, że nastąpi to w najbliższych latach.

Obawa automatyzacji jest większa wśród młodszych 
grup wiekowych, gdzie prawie cztery na dziesięć 
(39%) osób w wieku od 16 do 24 lat obawia się, że 
ich praca zostanie zautomatyzowana, w porównaniu 
do zaledwie 18% osób w grupie wiekowej 55+. 
Może to być spowodowane faktem, że są oni mniej 
zakorzenieni w swojej karierze i mają przed sobą 
dłuższy okres życia zawodowego, ale z pewnością 
ukazuje to, że wpływ SI jest już mocno osadzony w 
umysłach młodych ludzi.

Pracownicy sektora usług finansowych są najbardziej 
zaniepokojeni automatyzacją, 44% z nich obawia się, 
że ich praca zostanie zastąpiona w ciągu następnej 
dekady, podczas gdy na drugim końcu tej skali tylko 
17% pracowników sektora edukacji i 19% pracowników 
sektora architektury, inżynierii i budownictwa wierzy, że 
ich praca wkrótce będzie wykonywana przez maszynę.

W czasach, kiedy tak wielu pracownikom grozi 
zwolnienie lub przeniesienie ze względu na 
technologię, przekwalifikowanie i podnoszenie 
kwalifikacji pracowników pomoże zapewnić im 
zdobywanie umiejętności wymaganych w nowym 
świecie pracy. Pocieszające jest więc, że ponad 
jedna trzecia badanych (37%) twierdzi, że ich 
organizacja już to robi, a kolejne 15% uważa, że ich 
pracodawca to planuje. Niemniej jednak, pozostawia 
to niemal połowę (48%) pracowników rozważających 
prawdopodobieństwo, że ich umiejętności mogą 
zostać zastąpione w niedalekiej przyszłości, jeśli ich 
pracodawca nie zadziała zbyt szybko.

Pracodawcy we Włoszech najprawdopodobniej 
przekwalifikują swoich pracowników (66%), 
podczas gdy najmniej prawdopodobnie zrobią to 
pracodawcy w Szwajcarii (31%). Spośród różnych 
sektorów, pracodawcy sektora informatycznego 
i telekomunikacyjnego myślą najbardziej 
przyszłościowo, jeśli chodzi o podnoszenie kwalifikacji 
pracowników w przygotowaniu na zautomatyzowaną 
przyszłość (61%).

Jak szybko, zdaniem pracowników, ich miejsca 
pracy zostaną zastąpione automatyzacją?
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Ochrona danych osobowych

25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej wejdzie 
w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych 
Osobowych (RODO), kładące na pracodawców 
większy nacisk poufności danych osobowych 
pracowników i klientów oraz dbania o ich prywatność. 
Ale czy pracodawcy są na to gotowi?

Na poziomie europejskim ustalenia sugerują, że tak 
nie jest; prawie trzech z dziesięciu (31%) europejskich 
pracowników mówi, że nie maja pewności, że ich dane 
osobowe są przechowywane w sposób bezpieczny i 
odpowiedzialny przez ich pracodawcę. Na tę liczbę 
składa się 16% badanych, którzy uważają, że systemy 
firmy są podatne na ataki lub naruszenia danych, 8% 
badanych, którzy uważają, że nie mają kontroli nad 
danymi osobowymi i ta sama liczba (8%) tych, którzy 
uważają, że ich organizacja posiada zbyt wiele danych 
na ich temat, bez ich zgody.

Obawy dotyczące danych osobowych są największe 
wśród francuskich pracowników, 43% z nich nie ma 
pewności, że ich dane osobowe są przechowywane 
w sposób bezpieczny lub odpowiedzialny. Liczba ta 
spada do 24% pracowników w Holandii. Z branżowego 
punktu widzenia, pracownicy sektora informatycznego 
i telekomunikacyjnego są najbardziej zaniepokojeni 
bezpieczeństwem swoich danych osobowych (35%), 
być może dlatego, że mają oni największy wgląd 
w technologię używaną do ich przechowywania i 
możliwych zagrożeń z tym związanyh. 

Pracownicy uważają, że ich dane osobowe  
nie są przechowywane w sposób bezpieczny  
i odpowiedzialny, ponieważ …
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Organizacje są sumą swoich pracowników, dlatego 
pracodawcy muszą inwestować w zapewnienie 
personelowi motywacji nie tylko do wykonywania 
ich pracy, ale do wykonywania jej dobrze; nawet 
wykraczając poza to, czego się spodziewamy. I mimo, 
że istnieją różne czynniki wpływające na motywację 
pracowniczą, płace i wynagrodzenie nadal dominują, 
gdyż niemal połowa (47%) osób, które wzięły udział w 
badaniu nazwała je głównym czynnikiem motywującym. 
Ta liczba pozostała niezmieniona od 2016 roku, co 
dowodzi o tym, że wynagrodzenie ciągle niesie za sobą 
znaczenie emocjonalne i kontekst do pracy.

Ale pieniądze nie są wcale jedynym czynnikiem 
motywującym, i ciekawe jest, że ponad połowa 
grupy (53%) nie podała ich jako swoją największą 
siłę napędową do pracy. Spośród badanych, dla 
ponad jednej piątej (22%) pracowników kluczowe 
znaczenie ma równowaga między życiem zawodowym 
a prywatnym, a także relacje ze współpracownikami 
(21%). Choć oba spadły od ubiegłego roku (z kolejno 
28% i 30%),warto zauważyć, że kobiety są rzadziej 
motywowane pieniędzmi niż pracownicy płci męskiej 
(45% vs 50%), za to częściej motywowane przez 
niepieniężne korzyści, takie jak równowaga między 
życiem zawodowym a prywatnym (24% vs 20%) oraz 
relacje ze współpracownikami (24% vs 18%).

Niemniej jednak nadal istnieje niepokojąca 
mniejszość (6%) pracowników w Europie, którzy 
twierdzą, że nic ich nie motywuje ani nie angażuje; jest 
to niewielki wzrost od 2017 roku (5%) i osiąga wysoki 
poziom 8% wśród brytyjskich pracowników. W innych 
rejonach, np. dla pracowników w Polsce największym 
czynnikiem motywującym są pieniądze (58%), a 
najmniej motywowani są nimi Szwajcarzy (35%). 
Docenienie wartości równowagi między pracą a życiem 
prywatnym jest czynnikiem wiodącym we Francji 
(26%), a najmniej ważnym w Polsce (15%). Pracownicy 
w Polsce są również najmniej zainteresowani relacjami 
ze współpracownikami (15%), w porównaniu do 
Holandii, gdzie czynnik ten osiąga 30%.

Odnalezienie równowagi motywacyjnej

Organizacje są sumą 
swoich pracowników, 
dlatego pracodawcy 
muszą inwestować 
w zapewnienie 
personelowi 
motywacji nie tylko 
do wykonywania 
ich pracy, ale do 
wykonywania jej 
dobrze 

“

”
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ADP Workforce View in Europe 2018  25

Problem z wydajnością

Jako jedna z głównych sił napędzających wyniki i 
sukcesy ekonomiczne, wydajność jest kluczowym 
zagadnieniem dla wszystkich przedsiębiorstw. 
Wykorzystanie siły roboczej w pełni nie jest  
jednak łatwe i prawie jedna czwarta pracowników 
(23%) twierdzi, że ich miejsce pracy pozwala im na 
maksymalną wydajność „przez cały czas”, a mniej 
niż połowa (46%) mówi, że jest w stanie to osiągnąć 
„przez większość czasu”. To pozostawia ponad 
jednego pracownika na pięciu (22%), który twierdzi, 
że może być najbardziej wydajny „raz na jakiś czas”, i 
jednego na dziesięciu (10%) dla którego dzieje się to 
„rzadko” lub „nigdy”.

Największe problemy z wydajnością pojawiają się w 
Wielkiej Brytanii, gdzie 13% pracowników twierdzi, 
że maksymalną wydajność osiągają „rzadko” lub 
„nigdy” i w Niemczech, gdzie liczba ta wynosi 11%. 
Tymczasem pracownicy w Polsce mają z wydajnością 
najmniejsze problemy (6%).

Z punktu widzenia branży, problem ten jest 
najbardziej powszechny w sektorze sprzedaży, 
mediów i marketingu, gdzie ponad jedna trzecia 
(36%) pracowników twierdzi, że nie jest w stanie 
zmaksymalizować swojej wydajności. Następnie z tym 
problemem borykają się pracownicy opieki zdrowotnej 
(33%), sektora handlu detalicznego, gastronomii 
i branży wypoczynkowej (32%), podczas gdy dla 
pracowników sektora sztuki i kultury najrzadziej jest to 
wyzwaniem (23%).
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ZBYT WIELE 
ROBOCZYCH 
POŁĄCZEŃ 
TELEFONICZNYCH
8%

ROZPRASZAJĄCY 
KOLEDZY 
12%

Dokładniejsza analiza może zostać przeprowadzona 
na bazie trzech największych barier wydajności, 
spośród których złe zarządzanie okazuje się najbardziej 
rozpowszechnionym problemem, wymienianym przez 
prawie jednego na pięciu (19%) badanych. W następnej 
kolejności pojawiają się niewydajne systemy i procesy 
(18%) oraz powolna i nieskuteczna technologia (15%), 
które również ograniczają wydajność pracowników.

Po raz kolejny możemy zauważyć znaczne różnice 
pomiędzy poszczególnymi krajami, na przykład 
złe zarządzanie najczęściej stanowi problem w 
Polsce (25%), podczas gdy w Hiszpanii największe 
problemy sprawiają niewydajne systemy i procesy 
(22%), a we Włoszech powolna technologia (20%). W 
innych regionach Francuzi często skarżą się na zbyt 
wiele zaplanowanych spotkań (15%), a Brytyjczycy 
najczęściej twierdzą, że ich wydajność jest obniżona z 
powodu stresu (12%).

Pomimo powszechnych doniesień o niekorzystnym 
wpływie mediów społecznościowych i technologii 
osobistych na wydajność, tylko 6% europejskich 
pracowników wspominało strony internetowe, 
takie jak Facebook, jako barierę dla wydajności, a 
zaledwie 5% stwierdziło, że ich prywatny telefon był 
zbyt rozpraszający. Jednak liczba ta wzrasta do 16% 
wśród 16 do 24-latków, przewyższając średnią niemal 
trzykrotnie. Na drugim końcu skali, starsi pracownicy 
najczęściej twierdzą, że nie są rozproszeni niczym w 
miejscu pracy (37%), co stanowi niemal dwukrotne 
przewyższenie średniej (22%).

Złe zarządzanie wyczerpuje wydajność

22% 
pracowników 
twierdzi, że w ich 
miejscu pracy 
nie ma barier 
wydajności

Główne bariery wydajności w Europie

ZŁE ZARZĄDZANIE
19% 

NIEWYDAJNE SYSTEMY I 
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ZBYT WIELE 
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15%

BRAK 
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14%
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LOKALIZACJI / GODZIN
7% 



Dobre samopoczucie: 
wszystko tkwi 

w umyśle 
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Zestresowana Europa

Łatwo przeoczyć stres jako część życia w dynamicznym 
miejscu pracy, jednak zbyt wiele stresu może  
prowadzić do poważnych problemów dla 
pracodawców, w tym zmniejszenia wydajności i 
zaangażowania oraz zwiększonej nieobecności. 
Niepokojący jest zatem fakt, że prawie jedna piąta 
pracowników europejskich (18%) twierdzi, że boryka 
się ze stresem codziennie, co oznacza wzrost o 5 
punkty procentowe od ubiegłego roku. Jeszcze 
bardziej niepokojące jest to, że trzech na dziesięciu 
(30%) europejskich pracowników odczuwa tak silny 
stres, że rozważają oni znalezienie nowej pracy; 
liczba ta jest nawet wyższa (37%) wśród osób poniżej  
35 roku życia.

Narodem pracującym w największym stresie 
jest Polska, gdzie ponad jedna czwarta (27%)  
pracowników twierdzi, że odczuwa stres każdego  
dnia, a następnie 20% pracowników francuskich 
i brytyjskich. Niemniej jednak, ci we Włoszech  

najczęściej twierdzą, że stres popycha ich do  
znalezienia nowej pracy; tam aż 40% pracowników 
twierdzi, że tak właśnie jest, dwukrotnie więcej  
niż w Holandii i Szwajcarii (20%). W rzeczywistości, 
Holandia wydaje się mieć najmniejsze 
problemy ze stresem; tam tylko jeden na 
dziesięciu (10%) pracowników mówi, że  
czują się zestresowani każdego dnia.

Spojrzenie na konkretne dane demograficzne  
ujawnia, że stres maleje wraz z rosnącym wiekiem 
pracowników, gdyż ponad jedna trzecia (37%) osób 
w wieku od 16 do 24 lat bierze pod uwagę zmianę 
miejsca pracy ze względu na stres, w porównaniu  
do zaledwie 17% w grupie osób powyżej 55 roku 
życia. Z punktu widzenia płci, kobiety częściej cierpią 
z powodu stresu, gdyż prawie jedna na pięć (19%) 
twierdzi, że codziennie czują się narażone na stres, w 
porównaniu do 16% swoich współpracowników płci 
męskiej.

Poziom stresu w Europie

Każdego dnia Każdego miesiącaKażdego tygodnia Nigdy

20% 40% 24% 16%

19% 55% 20% 6%

10% 32% 36% 22%

20% 43% 25% 12%

16% 43% 32% 9%

13% 42% 32% 14%

27% 43% 22% 7%

15% 46% 28% 11%
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Samopoczucie psychiczne zaniedbywane przez pracodawców

Stres jest jednym z aspektów samopoczucia 
psychicznego, ale jest wiele innych czynników, które 
mogą mieć wpływ na wydajność pracowników, ich 
zaangażowanie i motywację w pracy. Ale jak wielu 
pracodawców podejmuje kroki w celu rozwinięcia 
proaktywnego podejścia do zdrowia psychicznego w 
miejscu pracy?

Wyniki sugerują, że przed wieloma może być jeszcze 
długa droga, gdyż 14% badanych uważa, że ich 
firma zupełnie nie interesuje się ich samopoczuciem 
psychicznym, a nieco ponad jedna trzecia (34%) 
twierdzi, że poziom zainteresowania jest niski 
(szacując je pomiędzy jeden a cztery punkty w skali 
dziesięciopunktowej). Dla porównania, prawie 
połowa (46%) twierdzi, że ich pracodawca interesuje 
się tą kwestią (od sześciu do dziesięciu punktów), a 
tylko 6% mówi, że ich pracodawca jest tym „ogromnie 
zainteresowany”.

Przegląd średniej wyników punktowych ujawnia, 
że postawy różnią się znacząco w całej Europie, 
osiągając 6,14 w Holandii (gdzie pracownicy 
najczęściej przypuszczają, że ich firma interesuje się 
samopoczuciem psychicznym) i spadając do 3,87 
w Polsce, znacznie poniżej średniej europejskiej 
wynoszącej 5,47. W rzeczywistości, prawie jedna trzecia 
polskich pracowników uważa, że ich pracodawca w 
ogóle nie jest zainteresowany ich samopoczuciem 
psychicznym, niemal pięciokrotnie więcej niż w 
Holandii i Szwajcarii (7%).

Co ciekawe, starsi pracownicy najrzadziej twierdzą, że 
ich pracodawca troszczy się o ich dobre samopoczucie 
psychiczne, 16% osób powyżej 55 roku życia uważa, że 
nie, w porównaniu do 11% osób w najmłodszym wieku.
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Co to oznacza dla Zasobów Ludzkich?

Pod wieloma względami Okiem europejskich 
pracowników 2018 (The Workforce View 2018)
ujawnia miejsce z jednej strony o krok od przyszłości,  
z drugiej jednak nadal zamknięcie w przeszłości.  
Z jednej strony organizacje i pracownicy przechodzą 
szybką modernizację, wykorzystując nowe technologie 
do przekształcenia swoich działań i sposobów pracy. Z 
drugiej strony jednak widzimy mnóstwo tych samych 
problemów kadrowych i problemów z zarządzaniem, 
które od wielu lat nękają pracodawców, co potencjalnie 
może hamować postęp, jeśli nie zostaną one rozwiązane.

Kluczowym powodem do obaw jest dyskryminacja, 
gdyż spora część zatrudnionych zgłasza niesprawiedliwe 
traktowanie w pracy ze względu na wiek, płeć 
lub  aspekt ich pochodzenia. Podczas gdy istnieje 
już ustawodawstwo zwalczające ten problem, 
ważne jest, aby pracodawcy wdrożyli własne środki 
dotyczące równości i zapewnili ich przestrzeganie. 
Połączenie szkolenia pracowników i komunikacji, 
odpowiednich procesów i procedur oraz regularnego  
monitorowania postępów stworzy fundamenty dla 
kultury większej równości.

Inną powracającą kwestią jest wydajność, co 
potencjalnie może poważnie utrudnić rozwój 
gospodarczy i ekonomiczny. Szczególnie niepokojący 
jest fakt, że złe zarządzanie jest najczęściej wymienianym 
powodem, dla którego pracownicy nie są w stanie 
osiągnąć jak największej wydajności, przed wieloma 
innymi czynnikami. Oficjalne programy rozwoju uczą 
kierownictwo jak reagować na różne potrzeby w swoich 
zespołach, a także jak efektywnie przekazywać wyniki  
i chwalić.

W takim samym stopniu stres jest ciągłym zmartwieniem, 
który nie może nadal pozostawać niezauważony. Dobre 
samopoczucie w miejscu pracy nie ogranicza się już 
do zachęcania do ćwiczeń fizycznych lub zdrowego 
odżywiania. Biorąc pod uwagę doniesienia o rosnącym 
stopniu chorób umysłowych w Europie, pracodawcy 
muszą zacząć poważnie interesować się również 
samopoczuciem psychicznym pracowników. Oznacza 
to utrzymywanie otwartych linii komunikacji między 
kadrą zarządzającą i personelem, wykazywanie się 
elastycznością wobec pracowników w razie potrzeby, 

a także rozważenie bardziej oficjalnych programów, 
takich jak programy w zakresie zdrowia w miejscu pracy 
i pomocy pracownikom.

Na zakończenie, z tak wieloma zmianami 
technologicznymi na horyzoncie, inwestowanie w 
umiejętności nie podlega negocjacji. W chwili obecnej 
automatyzacja rozwija się i proces ten będzie rósł 
w siłę. Pracownicy muszą nie tylko być gotowi do 
pracy z nowymi technologiami, ale także muszą być 
przeszkalani w celu zapewnienia, że ich umiejętności nie 
zostaną zastąpione. Bez odpowiedniego inwestowania 
w szkolenia i umiejętności, w niedalekiej przyszłości 
organizacje prawdopodobnie znajdą się daleko  
w tyle.

Są to więc trudne czasy dla specjalistów ds. Zasobów 
Ludzkich i Zarządzania Kapitałem Ludzkim, którzy 
muszą zachować równowagę między zarządzaniem 
dzisiejszymi problemami, a budowaniem podstaw dla 
długoterminowej wizji. Ale gdy mówimy o automatyzacji 
i pracownikach-robotach, Zasoby Ludzkie i Zarządzanie 
Kapitałem Ludzkim stają przed niepowtarzalną okazją. 
Kiedy znaczenie bycia człowiekiem w miejscu pracy 
zmienia się, ludzkie zasoby mają większą wagę niż 
kiedykolwiek wcześniej.

Zbliżenie się do pracowników jest teraz ważniejsze 
dla firm bardziej niż zwykle. To czas na to, aby HR i 
procesy HCM pomogły lepiej ich zrozumieć i bardziej 
się angażować. Patrząc poza ramy tabelek, widząc 
w pracownikach ludzi, możesz zbudować miejsce 
pracy, które zaspokoi ich potrzeby i pomoże rozwijać  
się firmie. 
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