
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ku włączającej  

transformacji rynku pracy 
Zbiór dobrych praktyk



 

 

Zastrzeżenie 
 

 

 

 

przygotowanie niniejszej publikacji otrzymało wsparcie firmy J.P. Morgan, jednakże treści i opinie zawarte w niej są 
wyłącznie opiniami autorów i nie odzwierciedlają poglądów JPMorgan Chase Foundation, JPMorgan Chase & Co ani 
żadnego z jej podmiotów stowarzyszonych. 

 

Niniejsza publikacja „Ku włączającej transformacji rynku pracy. Dobre praktyki pracodawców” została 
opracowana w ramach projektu „Upskill4Future”, realizowanego przez CSR Europe przy wsparciu J. P. Morgan. 

 

Projekt „Upskill 4 Future” ma na celu zbadanie, w jaki sposób transformacja HR może zwiększyć szanse na 
zatrudnienie pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji, którzy są zagrożeni utratą pracy z powodu 
postępu technologicznego i restrukturyzacji firm. Projekt podnosi świadomość, wspiera budowę potencjału i 
stanowi krok w kierunku rozwoju inicjatyw na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników. 

 

„Upskill 4 Future” działa w Hiszpanii, Włoszech, Francji i Polsce, a jego celem jest zaoferowanie firmom 
metodologii skupiającej się na tym, jak przekwalifikować i podnieść kwalifikacje pracowników, tak aby 
dopasować ich do zmieniających się funkcji i do nowych miejsc pracy, które zastępują obecne. 

https://www.csreurope.org/upskill-4-future


Przedmowa 
 

 

 

Postęp technologiczny, starzenie się 
społeczeństw i globalizacja powodują zmianę 
sposobu organizacji i modeli pracy. Wiele 
zawodów i zadań ulega przeobrażeniom, co 
stanowi nierzadko zagrożenie dla pracowników. 
Dotyczy to zwłaszcza osób wykonujących 
rutynowe i powtarzalne zadania, o niższym 
poziomie wykształcenia, a także dla osób 
starszych oraz kobiet. 

Aby na takie zagrożenia zareagować, firmy 
muszą zwiększyć wysiłki i unowocześnić swoje 
systemy HR, a w szczególności planowanie 
zatrudnienia oraz zarządzanie umiejętnościami 
i kompetencjami. Idealna sytuacja to taka, w 
której firmy przechodzą na inkluzywne 
podejście do zarządzania zasobami ludzkimi. Na 
razie problemem jest jednak brak wiedzy i 
narzędzi oraz dobrych wzorców i 
odpowiedzialnego przywództwa w tym 
zakresie. Prowadzone szkolenia mają tendencję 
do faworyzowania pracowników zajmujących 
wyższe stanowiska, co potencjalnie prowadzi 
do dalszych podziałów w społeczeństwie. 

 

W odpowiedzi na tę sytuację CSR Europe 
uruchomiła ogólnoeuropejski projekt pt. 
„Upskill 4Future”, którego celem jest 
zbadanie, w jaki sposób transformacja miejsc 
pracy może wspierać szanse na zatrudnienie 
najbardziej narażonych pracowników – tych, 
którzy zagrożeni są utratą pracy w wyniku 
rozwoju technologicznego i restrukturyzacji 
przedsiębiorstw.

Opierając się na prognozowaniu przyszłych 
zawodów, szkoleniach i elastyczności funkcjonalnej, 
modele pokazują, w jaki sposób pracownicy mogą 
przechodzić między różnymi zadaniami i zawodami w 
trakcie swojej kariery zawodowej w – obliczu 
zmieniających się struktur siły roboczej. 

Niniejsza broszura z najlepszymi praktykami zawiera 
kilka studiów przypadków inicjatyw podjętych przez 
firmy z 4 krajów UE. Jej celem jest pokazanie 
konkretnych przykładów dobrych praktyk w zakresie 
podnoszenia kwalifikacji pracowników. Poprzez 
aktywne przekształcanie swojego miejsca pracy i 
kompetencji swoich pracowników, firmy odnioszą 
znaczące korzyści. Zarówno z perspektywy stricte 
biznesowej, jak i pod kątem działania na rzecz 
spójności społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu. 

Nie wszystkie firmy w niniejszej broszurze 
prezentują działania skierowane konkretnie do 
pracowników szczególnie narażonych na ryzyko. 
Przedstawione dobre praktyki są często skierowane 
do wszystkich zatrudnionych, niezależnie od ich 
umiejętności. Odzwierciedla to wnioski z naszego 
raportu z badania „Gotowość firm do 
integracyjnych zmian kadrowych”, z którego 
wynikło, że większość firm zaangażowanych w 
projekt Upskill 4 Future nie prowadzi działań 
nakierowanych na grupę pracowników 
zagrożonych wykluczeniem na skutek transformacji 
rynku pracy.  

 

CSR Europe 

https://www.csreurope.org/upskill-4-future
https://static1.squarespace.com/static/5df776f6866c14507f2df68a/t/60350284b0fe0037ab1327c6/1614086796188/Upskill%2B4%2BFuture_Study%2BReport.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5df776f6866c14507f2df68a/t/60350284b0fe0037ab1327c6/1614086796188/Upskill%2B4%2BFuture_Study%2BReport.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5df776f6866c14507f2df68a/t/60350284b0fe0037ab1327c6/1614086796188/Upskill%2B4%2BFuture_Study%2BReport.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5df776f6866c14507f2df68a/t/60350284b0fe0037ab1327c6/1614086796188/Upskill%2B4%2BFuture_Study%2BReport.pdf
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Prognozowanie przyszłych miejsc pracy 

 
KONTEKST 

Orange jest jednym z największych operatorów telefonii komórkowej i usług internetowych w Europie i Afryce oraz 
globalnym liderem w dziedzinie usług telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw. Ta francuska firma ma ponad 260 milionów 
klientów i zatrudnia 148 000 pracowników na całym świecie. Dzięki planowi strategicznemu Engage 2025 Orange umacnia 
swoją pozycję lidera zaangażowanego i oddanego sprawie. Jej siła wynika z pogodzenia wyników biznesowych i 
zrównoważonego podejścia do klientów, pracowników, interesariuszy, partnerów i ogółu społeczeństwa. Grupa ma nowy 
„pomysł na siebie” i realizuje go ewoluując model operatora sieci, przyspieszając działania w obszarach wzrostu, 
umieszczając dane i AI (sztuczną inteligencję) w centrum swojego modelu oraz współtworząc ze wszystkimi pracownikami 
firmę, której wzrok skierowany jest ku przyszłości. 

Podstawowa działalność firmy koncentruje się wokół łączności, a w ciągu najbliższych pięciu lat skupi się na czterech 
kluczowych filarach: ponownym opracowaniu modelu biznesowego operatora, przyspieszeniu wzrostu na rynkach 
rozwijających się i w segmentach wschodzących, integracji sztucznej inteligencji w centrum każdego aspektu działalności 
oraz budowaniu celów zrównoważonego rozwoju w całej organizacji. Podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie 
pracowników stanowią klucz do zbudowania firmy zorientowanej na przyszłość. Orange stawia czoła wyzwaniu związanemu 
z umiejętnościami, gdyż chce stać się jednym z najbardziej atrakcyjnych pracodawców i wspierać każdego pracownika w 
ramach odpowiedzialnej transformacji. 

 

PODJĘTE WYZWANIA 

• Umiejętności miękkie – istnieje 
potrzeba zmiany kulturowej, 
otwartości i częstszej pracy 
„zewnętrznej” z firmami. 
Ponieważ zmiana ta jest 
najtrudniejsza, uznaje się ją za 
wyzwanie nr 1. 

• Identyfikacja wiedzy 
specjalistycznej i znalezienie 
odpowiedniego momentu 
na podniesienie kwalifikacji. 
Jako że podnoszenie 
kwalifikacji wymaga czasu, 
wyczucie chwili jest 
najważniejsze. 

• Wprowadzanie nowych sposobów 
pracy, takich jak spłycenie 
hierarchii i zwiększenie wsparcia 
pracowników w podejmowaniu 
przez nich działań. Stanowi to 
jednak wyzwanie dla menedżerów. 

• Mapowanie umiejętności: jakiego 
rodzaju umiejętności i na jakim 
poziomie będą potrzebne na 
danym stanowisku pracy. 

ROZWIĄZANIA 

• Orange Campus jest otwarty zarówno dla uczestników wewnętrznych, jak i 
zewnętrznych. Nie jest to tylko miejsce, ale sieć, która łączy szkolenia, które 
się uzupełniają. Pierwsze szkolenie pozwala na zbudowanie nowej ścieżki 
kariery i otwiera drzwi do innych, bardziej szczegółowych szkoleń, które 
pozwalają na zbudowanie nowego zestawu umiejętności. 

• Wielkoskalowy rozwój szkoleń w miejscu pracy do roku 2025 – szkolenia te 
umożliwią pracownikom zmierzenie się z rzeczywistymi sytuacjami. Jest to 
związane z konkretnymi stanowiskami pracy i relacjami z klientami. W 
zawodach technicznych oznacza to, że ludzi „sprowadza się na ziemię” (np. 
poprzez instalację sieci z technikiem). 

• Dopasowanie umiejętności do przyszłych miejsc pracy: Orange nawiązała 
współpracę z TalentSoft – francuską platformą do zarządzania zasobami 
ludzkimi. Celem tej współpracy jest przegląd profili pracowników i dopasowanie 
ich do krótkoterminowych zadań lub nowych miejsc pracy. 

• Nowe szkolenia, wykorzystanie AI i tzw. „porozumiewawcze 
spojrzenia/gesty”*: Orange korzysta z platformy Fifty, francuskiego start-
upu, który wspiera pracowników w przeniesieniu do codziennej praktyki 
umiejętności nabytych na kanwie treści teoretycznych. Po zakończeniu części 
szkoleniowej uczestnicy otrzymują rekomendacje dotyczące 
spersonalizowanych i wymiernych działań do wykonania w miejscu pracy 
celem wprowadzenia zmian. 

Porozumiewawcze spojrzenie/gest – coś, co zmienia zachowanie ludzi w przewidywalny sposób, 
jednak nie nakłada ograniczeń. 
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Zachowanie zwinności w gospodarce cyfrowej 

 
KONTEKST 

Telenet jest firmą telekomunikacyjną, medialną i rozrywkową działającą na rynku belgijskim. Obecnie świętuje ona swoje 
25. urodziny i zatrudnia około 3 500 osób. Większa część pracowników Telenetu pracuje w siedzibie głównej w działach 
wspierających działalność firmy, takich jak dział kadrowy, dział finansów, dział prawny, dział sprzedaży i marketingu na rynku 
konsumenckim i biznesowym. Inne stanowiska pracy w firmie związane są z informatyką i inżynierią oraz funkcjami 
związanymi z danymi cyfrowymi. Kolejna część pracowników działa w organizacji sprzedaży detalicznej ukierunkowanej na 
klienta. 

Sektor telekomunikacyjny obecny jest w szybko zmieniającym się i konkurencyjnym środowisku, które wymaga ciągłych 
inwestycji w innowacje oraz przyciąganie i rozwój talentów. Akademia talentów Telenet Digital and Data Talent Academy, 
której stworzenie ogłoszono na początku 2020 roku, inwestuje w nabywanie, podnoszenie i zmianę kwalifikacji obecnych i 
przyszłych talentów w dziedzinie technologii oraz danych cyfrowych. 

 

 

 

PODJĘTE WYZWANIA 

• Niedobór cyfrowych profili STEM na 
belgijskim rynku pracy. 

• Dynamiczny i konkurencyjny 
rynek, który ciągle się zmienia  
i wprowadza nowe rozwiązania. 

• Sprawna transformacja organizacji 
Telenet, z mocnym wsparciem ze strony 
danych i technologii cyfrowych. 

ROZWIĄZANIA 

• Inwestycje w nabywanie, podnoszenie i zmianę 
kwalifikacji zatrudnionego personelu IT, z naciskiem 
na naukę nowych języków kodowania i sztuczną 
inteligencję. 

• Współpraca z belgijskimi uniwersytetami i BeCode, 
która szkoli młodzież i młodych dorosłych  
z zaniedbanych społeczności w ramach  
6-miesięcznego programu szkoleniowego dla 
przyszłych programistów internetowych oraz 
ekspertów AI. Program szkoleniowy uzupełnia  
6-miesięczny staż. 

• Inwestycje w program Young Graduate Program,  
3-letni program płatnych praktyk, który oferuje świeżo 
upieczonym absolwentom studiów magisterskich 
pierwsze doświadczenia zawodowe i szkolenia w 
miejscu pracy. 

• Ustanowienie systemu wsparcia koleżeńskiego dla 
nowych pracowników Telenetu ze szkoleniami  
i instruktażem w miejscu pracy prowadzonym przez 
starszych pracowników. 
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Umiejętności na przyszłość 

 
KONTEKST 

HSBC od lat wspiera społeczności, w których działa. W 2019 roku przekazali oni 101 mln USD na rzecz organizacji charytatywnych 
i organizacji non-profit prowadzących projekty społeczne na całym świecie. Pracownicy spędzili 257 000 godzin na wolontariacie 
w ramach godzin pracy. 

Postępy w technologii cyfrowej oraz wydarzenia takie jak COVID-19 szybko zmieniają sposób pracy i życia, wpływając na finanse i 
byt ludzi. Dlatego HSBC angażuje się w budowanie przyszłych umiejętności – dla swoich klientów, pracowników i ludzi w 
społecznościach, którym oferują swoje usługi. Jednym z filarów Future Skills jest filar dotyczący szans na zatrudnienie. HSBC 
dąży do tego, by oferować swoim pracownikom najlepsze w branży możliwości kształcenia i rozwoju. Ponadto wyznaczyła 
ona cel, aby do końca 2020 roku pomóc zwiększyć szanse na zatrudnienie 1 milionowi osób w ich własnych społecznościach. 

 

 

 

 

PODJĘTE WYZWANIA 

• Technologia i preferencje konsumentów 
tworzą popyt na nową falę umiejętności 
technicznych, osobistych i 
przywódczych. 

• Automatyzacja ról i zmiany społeczne 
stwarzają potrzebę bardziej 
spersonalizowanej nauki przez całe 
życie, rzucając wyzwanie tradycyjnym 
pionowym ścieżkom kariery. 

• W ciągu najbliższych dwóch lat – do 
2022 r. 

– Oczekuje się, że 42% 
podstawowych umiejętności 
wymaganych do wykonywania 
obecnych zawodów ulegnie 
zmianie. 

• Oprócz umiejętności z zakresu 
zaawansowanych technologii dużym 
popytem będą się cieszyć 
specjalistyczne umiejętności 
interpersonalne, w tym umiejętności 
związane ze sprzedażą, zasobami 
ludzkimi, opieką i edukacją. 

ROZWIĄZANIA 

• W ostatnim kwartale 2020 roku HSBC rozpoczęła tworzenie „ruchu” na 
rzecz umiejętności przyszłości Future Skills, który został zainicjowany w 
ramach tygodniowego festiwalu MySkills. 

• Celem festiwalu było stworzenie wyjątkowej przestrzeni, w której 
pracownicy mogliby się spotkać, zdobyć nowe doświadczenia, 
zapoznać się z intrygującymi treściami i zaczerpnąć inspiracji w 
zakresie tego, co może zaoferować przyszłość w kontekście ich pracy, 
HSBC i szerszych społeczności, które wspierają. 

• Festiwal MySkills zainicjował Dyrektor Generalny na Europę, który 
przeprowadził ogólnoregionalną transmisję, w której wzięło udział około 
2000 pracowników. Przemowa dotyczyła znaczenia umiejętności 
przyszłości i siły osobistego nastawienia na rozwój. W ramach festiwalu 
MySkills odbyło się 60 wydarzeń związanych z rozwojem osobistym, w 
których wzięło udział 3000 osób z całego regionu. W ramach kampanii 
110 pracowników zgłosiło się na ochotnika do roli Influencerów 
Umiejętności Przyszłości, którzy wesprą nieustanny rozwój osobisty i 
naukę nowych umiejętności. 

• W 2021 roku firma będzie kontynuować kampanię, wprowadzając 
pewne ulepszenia celem otworzenia przed pracownikami większych 
możliwości rozwoju i dobrego prosperowania na stanowisku w HSBC 
przyszłości. 
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Kultura rozwoju i ciągła nauka 

 
KONTEKST 

Philip Morris International (PMI) jest wiodącą międzynarodową firmą tytoniową, która zatrudnia około 73 500 osób 
pochodzących z różnych zakątków świata. 

Obecnie PMI podjęła krytyczną decyzję: zdecydowano, by jak najszybciej zastąpić papierosy produktami bezdymnymi. 
Przekształcanie działalności w celu realizacji wizji przyszłości wolnej od dymu tytoniowego, a także technologie zakłócające 
pracę środowisk biznesowych, skutkują zapotrzebowaniem na nowe umiejętności i możliwości. 

Wspieranie kultury ciągłej nauki i umożliwianie rozwoju poprzez programy podnoszenia kwalifikacji – są to kwestie 
niezbędne celem osiągnięcia sukcesu przez firmę i zapewnienia rozwoju jej pracowników. 

 

 

 

 

 

 

PODJĘTE WYZWANIA 

• Wspieranie rozwoju kluczowych 
umiejętności potrzebnych do 
transformacji firmy. 

• Przewidywanie wymagań dotyczących 
umiejętności i ich ewolucji, 
umożliwianie pracownikom ich 
rozwoju i zwiększanie ich szans na 
zatrudnienie. 

• Wspieranie kultury ciągłej nauki i 
umożliwienie pracownikom 
kształtowania swojej przyszłości. 

• Wspieranie rozwoju pracowników 
poprzez wskazówki i zalecenia. 

• Dopasowanie potrzeb w zakresie 
umiejętności do niewykorzystanych 
istniejących i rozwijanych 
umiejętności w celu zoptymalizowania 
ich wpływu zarówno na firmę, jak i na 
pracowników. 

ROZWIĄZANIA 

• Program LifeLong Learning: PMI współpracuje z wieloma 
instytucjami, ponieważ pragnie zapewnić pracownikom 
zintegrowany program kształcenia online dostępny dla wszystkich 
poziomów zatrudnienia. Dzięki temu pracownicy mogą rozwijać 
wybrane przez siebie umiejętności i zdobywać certyfikaty 
akademickie i zawodowe wystawiane przez wiodące instytucje. 
Ponadto eksperci wewnątrz firmy wykorzystują program do 
rozwijania ścieżek edukacyjnych. 

• Plan komunikacji LifeLong Learning Communication promujący 
kulturę ciągłej nauki poprzez wewnętrzne kampanie zachęcające 
do zaangażowania, webinaria z prelegentami ze środowisk 
wewnętrznych oraz zewnętrznych oraz platformy współpracy dla 
osób uczących się przez całe życie. 

• Strategiczne planowanie umiejętności i doradztwo: PMI współpracuje z 
FAETHM AI – dostawcą usług SAAS w zakresie strategicznego 
planowania zasobów ludzkich. Celem współpracy jest 
zaprojektowanie potrzeb w zakresie umiejętności i modelowania 
alternatywnych ścieżek kariery oraz wymaganej przez nie zmiany 
umiejętności. 

• Rynek prac typu „gig” oraz umiejętności wewnętrzne: 
opracowanie wewnętrznej platformy dopasowującej 
zapotrzebowanie na umiejętności do umiejętności pracowników, 
niezależnie od tego, czy posiadają oni te umiejętności, czy też 
dopiero je rozwijają i potrzebują praktyki, aby utrwalić zdobytą 
wiedzę. 
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Zmiany strukturalne na rzecz transformacji cyfrowej 
 

 

 

 

 

KONTEKST 

Japońska firma międzynarodowa Fujitsu zajmuje pierwsze miejsce wśród firm świadczących usługi IT w Japonii i siódme 
miejsce na świecie. Od czasu założenia firmy w 1935 roku krajobraz rynku pracy znacznie się zmienił, podobnie jak 
technologia. Firma Fujitsu odzwierciedla te zmiany, jako że na początku była to firma telekomunikacyjna zajmująca się 
sprzętem, która następnie zmieniła profil działalności na usługowy, a obecnie przekształciła się w firmę zajmującą się 
transformacją cyfrową, wspierającą klientów w digitalizacji ich działań i usług. 

Wartości Fujitsu są ukierunkowane na cel, ponieważ firma stara się wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo i dołożyć swoją 
cegiełkę do budowy bardziej zrównoważonego świata poprzez budowanie zaufania w społeczeństwie dzięki innowacjom. 
Podejście to jest stosowane zarówno w Japonii, jak i w Europie, gdzie firma dużo inwestuje w kluczowe, nowo powstające 
technologie. Aby osiągnąć swój cel, Fujitsu oferuje klientom wartość w dwóch obszarach biznesowych. Pierwszy obszar, „For 
Growth”, przyczynia się do rozwoju działalności klientów poprzez transformację cyfrową i modernizację. Drugi obszar, „For 
Stability”, przyczynia się do stabilnego funkcjonowania firm klientów poprzez tradycyjne usługi IT. 

 

 

 

PODJĘTE WYZWANIA 

• Fujitsu posiada wysoko 
wykształconą kadrę inżynierską i 
działa w sektorze, który stale się 
rozwija, dlatego musi przewidywać i 
nadążać za zmianami na rynku 
pracy. 

• Dylemat zapotrzebowania na 
pracowników z umiejętnościami w 
zakresie „starszych” technologii i 
przygotowania ich do przejścia na 
przyszłe umiejętności. Większość 
instytucji edukacyjnych nie kształci 
już studentów do pracy ze 
„starszymi” technologiami, więc 
zatrudnianie pracowników 
zewnętrznych w kontekście tych 
technologii staje się coraz 
trudniejsze. 

• Niektórzy pracownicy nie przewidują 
zmian na rynku i dlatego są 
„nakłaniani do przekwalifikowania 
się”. 

ROZWIĄZANIA 

• Koncepcja współtworzenia rozwiązań z klientami: Fujitsu zawsze 
prowadzi ze swoimi klientami komunikację na temat ich potrzeb. 
Ponieważ nie zawsze jest tak, że ich potrzeby istnieją, koncepcja 
współtworzenia sprzyja współpracy między firmą Fujitsu a jej klientami 
w celu wspólnego budowania najlepszego rozwiązania. 

• Stały coaching wewnętrznej kadry kierowniczej w celu zachęcania do 
otwartego dialogu z pracownikami na temat rozwoju ich kariery oraz 
upewnienia się, że obecny jest plan rozwoju edukacji. 

• Fujitsu, przy wsparciu zewnętrznej agencji doradztwa zawodowego, 
wspiera swoich pracowników w przejmowaniu odpowiedzialności za ich 
przyszłość. Kiedy istnieniu niektórych stanowisk zagrażają pewne 
megatrendy, pracownicy mają około 2 miesięcy na znalezienie nowego 
stanowiska wewnątrz firmy i podniesienie kwalifikacji. 

• Tworzenie pozytywnej kultury wokół cyfryzacji poprzez plany 
komunikacyjne mające na celu budowanie świadomości pracowników 
na temat znaczenia podnoszenia kwalifikacji. W tym celu stosuje się 
ustrukturyzowane podejście do zarządzania zmianą, koncentrujące się 
na wiedzy, umiejętnościach, wzmocnieniu i komunikacji. 

• Wniosek: Pracuj z pracownikami zwinnie i angażuj ich w wewnętrzną 
(cyfrową) transformację. 

https://www.gartner.com/en/documents/3983385/market-share-it-services-worldwide-2019
https://www.gartner.com/en/documents/3983385/market-share-it-services-worldwide-2019
https://www.gartner.com/en/documents/3983385/market-share-it-services-worldwide-2019
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Pokonywanie wyzwań związanych z kształceniem online 
 

 

 

 

 

KONTEKST 

W maju 2019 r. firma IBM wprowadziła swoją platformę SkillsBuild we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Celem 
platformy jest określenie umiejętności zawodowych i możliwości zatrudnienia dla członków społeczności znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji. 

Platforma jest już dostępna także w Belgii, Holandii, Danii, Hiszpanii oraz w krajach pozaeuropejskich, takich jak Indie oraz Filipiny. 
W 2020 roku program obejmie również USA i Kanadę. SkillsBuild ponownie wykorzystuje platformę kognitywną IBM o nazwie Your 
Learning. 

IBM wykorzystuje technologię Watson, dzięki której daje swoim pracownikom na całym świecie w możliwość wyszukiwania, 
rekomendowania i śledzenia rozwoju ich umiejętności poprzez cyfrowe doświadczenie edukacyjne nowej generacji. 
Platforma ta jest ściśle skoordynowana z programem New Collar Certification Program, a także z programami stażowymi 
IBM. 

 

 

 

 

 

PODJĘTE WYZWANIA 

• Koszt platform internetowych. 

• Ludzie z trudem wykorzystują platformy do 
nauki online – potrzebują wskazówek, aby 
utrzymać motywację w trakcie kursów. 

• Dostępność – w społecznościach 
zaniedbanych ludzie nie zawsze mają 
środki na odbycie kursu online. 

• Krajowe organizacje partnerskie (KOP) chcą iść 
w kierunku blended learningu, jednak nie mają 
ekspertów cyfrowych lub nie mogą zintegrować 
istniejących platform. Proces jest 
skomplikowany i nie odpowiada ich potrzebom. 

• Osoby poszukujące pracy napotykają 
trudności w ubieganiu się o pracę bez 
tradycyjnych dyplomów. 

• Treści nauczania online są niewystarczające: 

– w przypadku osób poszukujących pracy 
konieczne jest zdobycie praktycznego 
doświadczenia. 

ROZWIĄZANIA 

• Korzystanie ze SkillsBuild jest bezpłatne. 

• Coaching z profesjonalistami z IBM, który oferuje 
użytkownikom możliwość zbudowania sieci kontaktów i 
uzyskania informacji o tym, jak wygląda praca w firmie 
takiej jak IBM. 

• Wdrożenie Digital Success Managerów w organizacjach 
partnerskich na okres 6 miesięcy celem udzielenia 
praktycznego wsparcia przy wdrażaniu platformy. 

• Organizacje non-profit wykorzystują platformę i jej 
zawartość do prowadzenia działań szkoleniowych.  

• Platforma oferuje naukę online z cyfrowymi 
zaświadczeniami i walidacją edukacji poprzez odznaki i 
certyfikaty. 

• Dzięki ponad 7000 dobrze ułożonym kursom z 
indywidualnymi ścieżkami nauki użytkownicy platformy 
mają dostęp do dużej różnorodności treści. SkillsBuild ma 
podejście oparte na projektach – z prawdziwymi 
doświadczeniami pozwalającymi użytkownikom na 
zdobycie praktycznego doświadczenia, które pomoże im 
zdobyć zatrudnienie. 
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Transformacja cyfrowa 
 

 

 

 

 

KONTEKST 

Misją BNP Paribas Bank Polska jest oferowanie innowacyjnych rozwiązań finansowych w sposób odpowiedzialny, tak aby 
wesprzeć klientów w zmianie ich świata i wspierać lokalną gospodarkę. Bank wierzy, że holistyczne podejście jest warunkiem 
koniecznym do osiągnięcia rzeczywistych rezultatów w obszarze odpowiedzialności. Jego strategia CSR i zrównoważonego 
rozwoju wspiera realizację strategii biznesowej Fast Forward. 

Strategia CSR i zrównoważonego rozwoju Banku BNP Paribas składa się z 12 zobowiązań w ramach 4 filarów 
odpowiedzialności: odpowiedzialności ekonomicznej, odpowiedzialności w miejscu pracy, odpowiedzialności społecznej i 
odpowiedzialności środowiskowej. 

Jednym z pięciu filarów strategii biznesowej Fast Forward jest cyfryzacja zarówno dla klientów, jak i dla procesów 
wewnętrznych oraz wdrażanie kultury cyfrowej. 

 

 

 

 

 

PODJĘTE WYZWANIA 

• Transformacja cyfrowa ma dwie ścieżki: jedna 
dla klientów – aby sprostać oczekiwaniom, 
druga dla pracowników – aby zdobyć 
kompetencje cyfrowe. 

• Wszyscy pracownicy powinni mówić „tym 
samym językiem”, rozumieć język cyfrowy, dzięki 
czemu zaoferują klientom wysokiej jakości 
obsługę. 

• Tworzenie nowoczesnego, przyjaznego i 
kreatywnego środowiska pracy. 

• Wspieranie rozwoju zawodowego, dynamicznej 
ścieżki kariery oraz zaangażowania 
pracowników.  

• Zwiększanie świadomości pracowników w zakresie 
istniejących rozwiązań cyfrowych w celu 
zwiększenia efektywności biznesowej. 

• Szansa dla pracowników, którzy nie są biegli w 
nowych technologiach (możliwość nadrobienia 
zaległości w trendach cyfrowych). 

ROZWIĄZANIA 

• Wdrażanie kultury cyfrowej (cyfrowe miejsce pracy i 
kompetencje cyfrowe) zgodnej z kulturą organizacyjną i 
strategią Banku. 

• Wprowadzanie nowych sposobów pracy: design 
thinking, metody zwinne, praca zdalna, 10% pracy 
przeznaczane na projekty przekrojowe, dzielenie się 
umiejętnościami, flex office. 

• Działania w zakresie świadomości transformacji cyfrowej 
(wiedza dotycząca samej transformacji cyfrowej oraz 
wspieranie współpracy zdalnej oraz efektywności 
biznesowej). 

• Podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie na 
nowe stanowiska pracy dzięki Akademii Agile: Ścieżki 
Scrum Master & Product Owner (kilka edycji) – Cloud 
and AI University. 

• Program talentów dla pracowników zainteresowanych 
rozwiązaniami cyfrowymi (ambasadorzy cyfrowi 
Digital Ambassadors zdobywający wiedzę na temat 
rozwiązań cyfrowych i rozpowszechniający ją wśród 
współpracowników). 
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Napędzanie transformacji cyfrowej 
 

 

 

 

 

KONTEKST 

Postęp technologiczny rewolucjonizuje cały łańcuch wartości w energetyce, tworząc nowe modele biznesowe i umożliwiając 
osiągnięcie istotnych korzyści gospodarczych, środowiskowych i społecznych. Dane stanowią fundamentalny aspekt i z 
natury są potencjalnie nieskończone i inkluzywne, zatem pozwalają na tworzenie nowych połączeń. W Raporcie 
Zrównoważonego Rozwoju na rok 2018, Enel ujawnił, że w Planie Strategicznym na lata 2019-2021 zainwestuje 5,4 mld euro 
w cyfryzację w trzech głównych liniach: Klienci (0,6), Ludzie (0,3) i Aktywa (4,5). 

Dzięki zdecydowanemu zaangażowaniu Francesco Starace, Dyrektora Generalnego Enel, uruchomiony został proces 
transformacji cyfrowej dla pracowników tej firmy. Reprezentuje on nowy sposób redefinicji procesów biznesowych w 
oparciu o doświadczenie zdobyte w pracy w firmie oraz zintegrowane podejście i z wykorzystaniem nowych możliwości 
oferowanych przez technologię cyfrową. Projekt ma na celu poprawę umiejętności cyfrowych i zaangażowania ludzi w 
dostarczanie produktów i usług w sposób bardziej zintegrowany i intuicyjny. 

 

 

 

 

PODJĘTE WYZWANIA 

• 68.253 pracowników na całym 
świecie, w tym 35.000 we Włoszech. 

• Angażowanie nowych 
kompetencji w dziale 
rozwiązań cyfrowych. 

• Niezdolność do przewidywania 
bieżących wydarzeń w przypadku 
nowych pozycji (np. analityk danych).  

• Jak podnosić kwalifikacje/szkolić ludzi 
w zdalnym środowisku.

ROZWIĄZANIA 

• Spojrzenie na zestawy umiejętności i ludzi, którzy są w stanie 
podejść do problemów, skupiając się na indywidualnych 
cechach. 

• We4You: współpraca z wieloma uniwersytetami na całym 
świecie, w ramach których oferowane są stypendia dla 
magistrów, doktorantów. W roku 2019 z programu 
skorzystało 210 uczestników. 

• Enel opracowała program shadowing, rozpoczynając od kadry 
kierowniczej najwyższego szczebla, dzięki któremu kadra 
kierownicza łączona jest w pary z pracownikami pierwszego 
pokolenia. Stworzono aplikację cyfrową, dzięki której 
pracownicy mogą spotkać się z kimkolwiek chcą, z jedną osobą 
na raz. 

• Make It Happen: pozwala wszystkim pracownikom firmy 
zaprezentować innowacyjny pomysł przed 17 prezesami Enel. 

• Platform Me, platforma wykorzystująca Big Data i AI do 
oferowania pracownikom dopasowanych do ich potrzeb 
szkoleń, ofert pracy w firmie. Platforma bierze pod uwagę na 
zainteresowania, życzenia i profile.
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Uniwersytet CEMEX 
 

 

 

 

 

KONTEKST 

Praca jako jedność Working as One CEMEX jest jedną z pięciu wartości stworzonych przez Dyrektora Generalnego CEMEX, 
Fernando Gonzaleza. Aby wypracować tę samą metodologię w ramach całej działalności CEMEX, niezbędne były te same kluczowe 
zdolności i umiejętności w obszarach funkcjonalnych na całym świecie. W związku z tym powstało kilka specjalnych „Akademii”, 
takich jak Akademia Handlowa czy Akademia Łańcucha Dostaw, a wkrótce dołączyły do nich Akademia Cyfrowa oraz Akademia 
BHP. 

Po tym sukcesie, CEMEX rozpoczęła integrację wszystkich tych struktur w ramach Uniwersytetu CEMEX: pojedynczego 
punktu zbieżnego dla szkoleń instytucjonalnych z silnym naciskiem na przywództwo, modele, procesy i strategię. W 2016 
roku, celem rozwoju skali oddziaływania, CEMEX stworzyła nową cyfrową platformę edukacyjną, dzięki której zintegrowała 
nowe technologie nauki. W latach 2016-2019 w zajęciach Uniwersytetu CEMEX wzięło udział ponad 20.000 osób. 

 

 

 

 

 

PODJĘTE WYZWANIA 

• 43.000 pracowników na pięciu kontynentach – 
dotarcie z kursami do pracowników we wszystkich 
krajach i możliwość prowadzenia kursów w ich 
własnym języku.  

• Zarządzanie interesariuszami, pozyskiwanie 
dobrych sponsorów i ekspertów tematycznych do 
projektowania kursów edukacyjnych. 

• Komunikacja i promocja wokół kursów. 

• Projektowanie Akademii i doświadczeń edukacyjnych. 

• Zapewnianie doświadczeń edukacyjnych, tworzenie 
środowiska, w którym ludzie rozumieją, że ciągła nauka 
jest kluczem do sukcesu w przyszłości. 

• Angażowanie kadry kierowniczej najwyższego 
szczebla do roli mistrzów w przekazywaniu 
wiadomości do zespołów. 

• Określenie grup docelowych kursów oferowanych na 
uczelni.

ROZWIĄZANIA 

• HR wykorzystuje różne kanały komunikacji do pozycjonowania 
Uniwersytetu CEMEX poprzez LinkedIn, One Pagery i kwartalne 
newslettery. 

• Angażowanie najwyższej kadry kierowniczej i referencje w celu 
promowania programów. 

• Pomiar wskaźnika Net Promoter Score po każdym programie, 
aby określić satysfakcję uczestników. 

• Rozwój trzech warstw programów: Instytucjonalnej 
(pracownicy CEMEX), Regionalnej i Lokalnej (np. studenci szkół 
biznesu i uniwersytetów). 

• Podejście federacyjne (tzw. federated approach) do części 
szkoleniowej z budżetami korporacyjnymi dla LMD i 
budżetami regionalnymi. Proporcja szkoleń rozłożona jest w 
następujący sposób: 60% na poziomie korporacyjnym, 40% 
na poziomie funkcjonalnym. 

• Przegląd talentów w celu określenia potrzeb związanych z 
problemami biznesowymi i zdefiniowania strategii 
szkoleniowej. 

• Stworzenie cyfrowej platformy edukacyjnej dla Uniwersytetu 
CEMEX w celu ułatwienia dostępu do niego. 
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Żetony B-token 
 

 

 

 

 

KONTEKST 

Grupa BBVA uważa, że wzmocnienie pozycji ich zespołu i rozwój wysokich umiejętności zawodowych wśród pracowników 
stanowią kluczowy priorytet strategiczny dla stałego wzrostu i sukcesu biznesowego Grupy. BBVA posiada różne programy 
rozwojowe, wśród których rozwój cyfrowy pełnił w kontekście tej transformacji ośrodkową rolę. 

Inicjatywę B-Token uruchomiono po raz pierwszy w formule pilotażu w 2018 roku. Po wielkim sukcesie weszła w życie w 
ramach modelu zarządzania ludźmi w Grupie BBVA i wsparła procesy transformacyjne ich modelu szkoleniowego w kierunku 
większej centralizacji pracownika, dając mu pełny dostęp do oferty edukacyjnej Grupy i rolę „bohatera głównego” we 
własnym rozwoju umiejętności zawodowych. Każdemu pracownikowi i każdej pracownicy przyznano na początku 50 B-
tokenów, które każda obdarowana osoba mogła wykorzystać zarówno celem udziału w kursach na żywo, jak i tych on-line. 
Wszyscy pracownicy mogą zwiększyć liczbę posiadanych B-tokenów poprzez uczestnictwo w określonych kursach w ramach 
kampusu BBVA-Campus lub dzieląc się swoją wiedzą poprzez samodzielne oferowanie szkoleń swoim kolegom. W rezultacie 
pracownicy dzielą się ze sobą swoją wiedzą i ukończyli oni ponad 2 miliony szkoleń. 

 

 

PODJĘTE WYZWANIA 

• Inwestycje w szkolenia: 31,84 
mln euro 

• Nakłady szkoleniowe na 
pracownika: 258,50 euro 

• Liczba godzin szkoleniowych 
na pracownika: 41,42 

• Przeszkoleni pracownicy: 92% 

• Ocena satysfakcji ze szkolenia 
(powyżej 10): 9,3 

• Średni udział w szkoleniach na 
pracownika: 32,85 

• Łączna liczba godzin 
szkoleniowych: 5 102 707 (w 
tym mężczyźni: 2 232 066 i 
kobiety: 2 870 641)

ROZWIĄZANIA 

• BBVA University Mexico: w październiku 2013 r. powstał 
Uniwersytet BBVA Bancomer, który koncentruje się na rozwoju 
ponad 38 000 współpracowników instytucji. 

• Plan szkoleniowy w zakresie nowych zdolności: promuje i 
kształtuje nowe umiejętności i zdolności, które eksperci Grupy 
BBVA muszą opanować, aby Grupa BBVA mogła przyspieszyć proces 
transformacji i osiągnąć swój cel: umożliwić wszystkim wkroczenie 
w erę możliwości. Plan zorganizowano wokół 14 strategicznych 
zdolności cyfrowych (zwinność, dane, technologia, ekonomia 
behawioralna, projekt, proces, itp.). 

• Żetony B-Token: nowy, zdecentralizowany model szkoleniowy, 
który otwiera cały katalog szkoleń (kampus BBVA) dla wszystkich 
pracowników. Program ten docenia czas, jaki pracownicy 
poświęcają na naukę, a także na szkolenie swoich kolegów, 
nagradzając ich wirtualnym żetonem – pozbawionym wartości 
pieniężnej. Jest to istotna innowacja w dziedzinie nauki z dwóch 
powodów: po pierwsze, umożliwia wszystkim pracownikom 
uzyskanie kontroli nad własnym planem szkoleniowym, a po drugie, 
przyspiesza proces przekwalifikowania pracowników, ułatwiając im 
zdobycie nowych umiejętności niezbędnych w procesie 
transformacji Grupy. 
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Zwiększanie wszechstronności pracowników 
 

 

 

 

 

KONTEKST 

Enedis zarządza 95% sieci dystrybucji energii elektrycznej w kontynentalnej Francji i zatrudnia 38 000 pracowników. W 2015 
r. firma rozpoczęła transformację mającą na celu utrzymanie wydajności swojej działalności w kontekście powszechnego 
wdrażania inteligentnych liczników. Jako że liczniki te mogą być obsługiwane zdalnie, stanowiska techników obsługi klienta 
miały stanąć w obliczu ograniczenia działalności i ostatecznie stracić swoją „rację bytu” w firmie – dotyczyło to 5.000 
pracowników. 

Enedis rozpoczęła program mający na celu zwiększenie wszechstronności tych pracowników. Jego celem było ich stopniowe 
przejście na stanowiska mieszane, łączące obsługę klienta i konserwację sieci, oraz dostosowanie działań i organizacji w celu 
zapewnienia wydajności firmy. Technicy nadal pracowali nad siecią, jednak ich zadania były bardziej zorientowane na klienta. 

 

 

 

 

 

PODJĘTE WYZWANIA 

• Ewolucja pozycji technika. 

• 5.000 miejsc pracy objętych koniecznością 
rozwoju. 

• Opracowanie szkoleń podnoszących 
kwalifikacje pracowników i znalezienie 
sposobów na zaangażowanie ich w 
podnoszenie kwalifikacji. 

• Definiowanie działań, które odpowiadają 
zarówno potrzebom firmy, jak i pracowników w 
kontekście transformacji. 

• Próba dopasowania potrzeb firmy do potrzeb 
pracowników. 

• Pokrycie terytorium kraju technikami przy 
obniżonej mobilności geograficznej 
pracowników wobec ich mobilności 
historycznej. 

ROZWIĄZANIA 

• Wzmocnienie systemu profesjonalizacji budującego profil 
pracownika na kolejne 4 lata oraz zaproponowanie 
zachęt finansowych i umowy o wzajemnym 
zobowiązaniu celem promowania mobilności 
funkcjonalnej i geograficznej. 

• Modelowanie działalności operacyjnej w celu wspierania 
podnoszenia kwalifikacji techników. 

• Praca nad dopasowaniem kultur dwóch stanowisk, które 
są zbieżne (obsługa klienta i utrzymanie sieci) i 
zdecydowana komunikacja na ten temat. 

• Wykorzystanie efemerycznych struktur w celu ułatwienia 
pracownikom dostępu do warsztatów prowadzonych 
przez kolegów lub ekspertów ze wszystkich dziedzin (klient, 
systemy informatyczne, technika, zapobieganie, zasoby 
ludzkie itp.) celem wdrożenia transformacji. 

• Projekt trójfazowy: 1. Eksperymentowanie z nowym 
modelem działania i procesem przejściowym. 2. 
Wyciąganie wniosków z eksperymentu/dostosowanie 
modelu i procesu. 3.Wdrożenie modelu i procesu w całej 
firmie.
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Program Siatki mobilności „Mobility Grid” 
 

 

 

 

 

KONTEKST 

Grupo Antolin jest rodzinną firmą międzynarodową, która narodziła się w latach 50-tych. Grupo Antolin jest jednym z 
największych producentów elementów wyposażenia wnętrz pojazdów na świecie, posiadającym 150 fabryk w 26 krajach i 
zatrudniającym 30.000 pracowników. Długa tradycja przemysłowa, rozległa wiedza oraz zaangażowanie w rozwijanie i 
wdrażanie innowacji i utrzymanie oraz poprawę jakość sprawiły, że Grupo Antolin stała się i pozostaje kluczowym partnerem 
producentów samochodów w kontekście rozwoju pojazdów o większym stopniu wykorzystania technologii, komfortu oraz 
zrównoważenia. 

Korporacyjny Dział HR uruchomił „Program mobilności” dla wszystkich pracowników zatrudnionych w obszarze 
przemysłowym. Celem programu jest zapewnienie organizacji puli profesjonalistów gotowych do wyjazdu do innych 
krajów/zakładów w celu wsparcia realizacji projektów i rozwiązywaniu trudnych sytuacji, jak również utworzenie 
odpowiedniego zespołu, który mógłby łatwo dołączyć do „zespołów startowych” przy otwieraniu nowych zakładów. 
Pierwsza faza projektu koncentrowała się na identyfikacji pracowników otwartych na wizję mobilności. W drugiej fazie 
Grupo Antolin dokonała mapowania ich umiejętności, a w trzeciej fazie rozpoczęła wdrażanie konkretnych pierwszych 
działań z mobilnością związanych. 

 

 

 

PODJĘTE WYZWANIA 

• 30.000 pracowników rozrzuconych na 
czterech kontynentach, ponad 150 
zakładów produkcyjnych w 26 krajach. 

• Zmiana kulturowa dla Zarządu. 

• Dodatkowe działania brandingowe 
pracodawcy celem podniesienia 
stopnia atrakcyjności pracy w Grupo 
Antolin wśród kandydatów. 

• Różnorodność: niektóre zakłady są 
bardzo skoncentrowane lokalnie. W 
niektórych przypadkach znajomość 
języków obcych jest niska, co może 
utrudniać integrację osób posługujących 
się językami innymi niż lokalny. 

• Pula kandydatów należy 
aktualizować w momencie, gdy 
zachodzi taka potrzeba, jednakże 
sytuacja osobista pracowników 
może się szybko zmienić. 

ROZWIĄZANIA 

• Program siatki mobilności „Mobility Grid” mający 
na celu zidentyfikowanie pracowników z 
doświadczeniem w branży, którzy byliby otwarci na 
rozważenie czasowego przemieszczenia się w 
ramach grupy. Ta aktywna grupa pracowników 
miała promować kulturę Grupo Antolin, dzielić się 
wiedzą i tworzyć profesjonalne powiązania z innymi 
regionami. 

• Podejście „nauki przez doświadczenie”, pozwalające 
na zdobycie nowych umiejętności i zdolności poprzez 
Krótkookresową Mobilność (maksymalnie do 6 
miesięcy) na całym świecie, na danym kontynencie 
lub w obrębie jednego kraju. 

• Wyłoniono ponad 400 kandydatów z prawie 
wszystkich krajów (z wyjątkiem trzech). 
Przeanalizowano poziom stażu pracy, specjalizację, 
wyniki, znajomość języków obcych, czas 
dyspozycyjności i gotowość do przeniesienia się do 
kraju docelowego i przedstawiono je strefie 
przemysłowej. 
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Tworzenie zwinnej siły roboczej 
 

 

 

 

 

KONTEKST 

Założona w Belgii w 1945 roku spółka SD Worx jest międzynarodową firmą świadczącą usługi HR, w tym m.in. usługi z zakresu 
uzupełniania kadry i rekrutacji, głównego HRu, płac i premii, zarządzania kapitałem ludzkim i zarządzania talentami. Łącznie 
podmioty SD Worx zatrudniają ponad 4.000 pracowników obsługujących ponad 70.000 klientów z sektorów prywatnego i 
publicznego na całym świecie, od MŚP do bardzo dużych organizacji. 

W 2017 roku, w związku z digitalizacją, przyszłymi potrzebami w zakresie umiejętności i rosnącą elastycznością rynku pracy, 
SD Worx rozpoczęła projekt transformacji dotyczący ułatwienia mobilności wewnętrznej, który obejmował dwa etapy. Po 
pierwsze: obejmował on mapowanie pracowników chętnych do zmiany pracy, zaś po drugie: szkolenia i rozwój, aby 
umożliwić tym pracownikom zdobycie nowych umiejętności wymaganych na nowych stanowiskach. Program przyszłych 
umiejętności w ramach tego projektu transformacji koncentruje się na trzech głównych przyszłych kompetencjach: 
zwinności, łączeniu się i myśleniu typu „outside in” (poprzez łączenie się z klientami i wykorzystywanie sieci) oraz szkoleniach 
i programach rozwojowych. 

 

 

 

PODJĘTE WYZWANIA 

• Niepewność co do przyszłych potrzeb co do siły 
roboczej i planowania. 

• Coraz bardziej elastyczny rynek pracy i zwinna siła 
robocza. 

• Ocena wewnętrzna SD Worx wykazała problemy 
w różnych działach w zakresie sesji feedbacku 
(udzielanie/odbieranie informacji zwrotnej w 
sposób konstruktywny).  

• Bezczynność organizacyjna w zakresie 
elastyczności i mobilności w kontekście 
praktyk i rozwoju kariery. 

ROZWIĄZANIA 

• Sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi i 
prognozowanie zatrudnienia. 

• Świadomość: 

▪ Rozwój kariery, samorozwój i skupienie się 
na wiedzy pracowników na temat ich 
własnych umiejętności. 

▪ Komunikacja kadry zarządzającej z 
pracownikami w zakresie przyszłych potrzeb 
rynku pracy poprzez zwinne planowanie 
zasobów ludzkich. 

• Możliwości 

▪ Informowanie o przyszłych wakatach i 
zachęcanie do korzystania z możliwości, które 
wynikają z potrzeb biznesu i talentów. 

• Umiejętność uczenia się 

▪ Przekwalifikowanie i rozwój osobisty, aby w 
przyszłości być bardziej zatrudnionym. 

▪ SD Worx wspiera wewnętrznie zarówno 
menedżerów, jak i pracowników poprzez 
szkolenia z zakresu zarządzania zmianą.
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Firma w trakcie transformacji 
 

 

 

 

 

KONTEKST 

Engie jest francuską wielonarodową firmą energetyczną, która w 2019 zatrudniała około 171.100 pracowników na całym 
świecie. Prowadzi działalność w zakresie transformacji energetycznej, wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, gazu 
ziemnego, energii jądrowej, energii odnawialnej i ropy naftowej. 

Grupa Engie jest światowym liderem w dziedzinie energii i usług niskoemisyjnych i bierze udział w procesie transformacji ku 
niskoemisyjnej przyszłości. Działalność Grupy dzieli się na dwa główne obszary: (1) usługi energetyczne oraz (2) usługi 
techniczne. W ramach działalności usługowej Engie stoi w obliczu ciągłej ewolucji zawodów technicznych i musi stale dbać 
o podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. 

Ostatnio Engie ogłosiła decyzję o zamknięciu prowadzonych przez nią elektrowni jądrowych w Belgii, gdyż zamierza zastąpić 
je nowymi elektrowniami gazowo-parowymi. W przypadku wielu pracowników wymagane będzie rozważenie dostosowania 
umiejętności do nowych stanowisk lub zdobycie nowych umiejętności. 

 

 

 

PODJĘTE WYZWANIA 

• Niepewność co do tego, ile profili umiejętności będzie 
potrzebnych w perspektywie średnioterminowej i 
jakiego rodzaju będą to profile. 

• Przekierowanie pracowników, którzy mają stracić pracę, do 
innych funkcji w firmie. Wiedza, czemu mają służyć 
odbywające się szkolenia pracowników, nie jest wiedzą 
konieczną. 

• Trudności w określeniu umiejętności i trendów zawodowych, 
które pojawią się w ciągu najbliższych 5 lat.  

• Fizyczna mobilność pracowników zajmujących się dostawą i 
dystrybucją energii do służb technicznych jest trudna do 
osiągnięcia ze względu na ich odmienny status. 

• Wyzwanie dla menedżera – należy zidentyfikować osoby z 
konkretnym doświadczeniem lub zestawem kompetencji, 
które mogą potrzebować przejść pewne szkolenie, aby 
kwalifikować się na inne stanowisko w firmie w ramach 
rozwoju ich kariery. 

• Bardzo wielu pracowników nie wie, jakie zasoby kadrowe są 
dostępne, jak je uzyskać i jak z nich korzystać. 

• Komunikacja z pracownikami. 

ROZWIĄZANIA 

• Opracowanie systemu oceny umiejętności i narzędzia 
prognostycznego, które pozwoli lepiej określić, jakie 
grupy pracowników wymagają przeszkolenia w zakresie 
danej umiejętności. 

• Udostępnienie katalogu szkoleń z narzędziami, z 
których każdy może skorzystać w dowolnym momencie. 
Dzięki temu pracownicy uzyskują niezbędne szkolenia i 
stanowi to okazję do wewnętrznego rozwoju ich kariery. 

• Zapewnienie pracownikom cyfrowego dostępu do 
katalogu szkoleń i narzędzi za pośrednictwem urządzeń 
cyfrowych (tj. komputerów i smartfonów). 

• Aktywna, wewnętrzna dyskusja o tym, jak poprawić 
umiejętności cyfrowe pracowników na wszystkich 
poziomach. 

• Uruchomienie „Akademii Engie”, opracowanej we 
współpracy z centrami kompetencji, w celu lepszego 
szkolenia i rekrutacji pracowników technicznych o 
umiejętnościach, które trudno znaleźć na rynku pracy. 
Uczestnicy, którzy pomyślnie ukończą szkolenie, 
otrzymują ofertę pracy w Engie. 
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Umiejętności w służbie dobra 
 

 

 

 

 

KONTEKST 

Johnson & Johnson jest wiodącą na świecie firmą z branży opieki zdrowotnej z ponad 100-letnią historią. Dysponuje ona 
portfolio produktów farmaceutycznych, konsumenckich oraz szpitalnych urządzeń medycznych i zatrudnia obecnie około 
132.000 pracowników działających w 60 krajach na całym świecie. 

Firma skupia się na innowacyjności – jest również oddana społecznościom, które są w centrum wartości credo J&J. Spółka 
posiada „Zespół ds. wpływu na globalną społeczność” oraz „Zespół ds. zaangażowania pracowników”, przy czym ten ostatni 
koncentruje się na szeregu możliwości rozwoju związanych ze szczytnymi celami. Filar „Talent w służbie dobra” Talent for 
Good łączy te możliwości z różnymi poziomami zaangażowania, począwszy od projektów wolontariackich wymagających 
poświęcenia kilku godzin rocznie aż po najwyższy poziom zaangażowania w programie delegacji. 

 

 

 

 

 

PODJĘTE WYZWANIA 

• Zbudowanie możliwie 
najzdrowszej kadry 
pracowników. 

• Nawiązanie kontaktu ze 
społecznościami, w których firma 
działa i przyczynienie się do ich 
dobra. 

• Interfejs HR musi być 
bardziej przystępny i 
dostępny w kontekście 
komunikacji – w obu 
kierunkach. 

ROZWIĄZANIA 

• Globalny Zespół Usług Zdrowotnych J&J oferuje pracownikom różne oferty w 
zakresie dobrego samopoczucia i zarządzania energią, takie jak „Program 
Energia dla Wydajności” z coachingiem oraz wsparciem psychologicznym 
zarówno w kwestiach związanych z pracą, jak i prywatnych, w ramach 
programu pomocy pracowniczej. Program oddelegowania daje pracownikom 
szansę na odbycie opartego na umiejętnościach wolontariatu na okres 3-6 
miesięcy w partnerskiej organizacji pozarządowej. Wymiana ta opiera się na 
kompetencjach pracownika i potrzebach organizacji pozarządowej. Pracownicy, 
którzy są zatrudnieni w firmie od co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o udział w 
tym programie. Wyrażają oni swoje preferencje w procesie rozmowy 
kwalifikacyjnej, po której ich umiejętności są mapowane i dopasowywane do 
potrzeb organizacji pozarządowej. 

• Program rozwija zdolności przywódcze i odporność pracownika oraz pomaga 
organizacji pozarządowej w osiągnięciu wysokiego poziomu umiejętności. 

• Dla osób, które brały udział w programie, powołano sieć absolwentów, która 
umożliwia wymianę doświadczeń i budowanie sieci kontaktów. Starszy trener 
liderów wspiera pracowników w trakcie trwania programu, a zespół ds. 
zaangażowania pracowników regularnie się z nimi kontaktuje. 

• Każdego roku w programie oddelegowania bierze udział około 20 uczestników, 
głównie z regionu EMEA, a obecnie jest on rozszerzany na całą organizację. 



 

 

 

 

 

We współpracy z: 
 

 

 

 

 

 

Masz pytania?  

Prosimy o kontakt z   Andreą Bittnerovą 

Upskill 4 Future Project Manager 

CSR Europe 
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