
Wojna o talenty, czyli jak 
pozyskać i utrzymać 

pracowników w firmie  



Agenda 

• Pojęcie „talentu” i jego znaczenie dla sukcesu firmy w dobie gospodarki 
opartej na wiedzy 

• Istota zarządzania talentami: wejście, transformacja i wyjście 

• Rozmiar ma znaczenie- czy zarządzanie talentami jest też dla firm małych i 
średnich  

• Wymiar finansowy: co należy robić, aby zarządzanie talentami wspierało 
osiąganie celów strategicznych 

• Jak identyfikować talenty w firmie  

• Co cenią talenty czyli wskazówki dla procesu rekrutacji i motywowania 

• Rozwój pracowników utalentowanych: narzędzia typu on the job i off the job  

• Najważniejsze wyzwania dla zarządzania talentami 



Geneza problemu 



 



Pracownik skłonny jest do zmiany pracy, jeśli otrzyma 
propozycję podwyżki o ok. 8,5% wynagrodzenia całkowitego  

Rotacja jest większym problemem dla firm małych niż dużych 



Geneza problemu 

Poziom zaangażowania polskich pracowników  
szacuje się na 52% 
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Źródło: AON Hewitt 



5% wzrost zaangażowania wiąże się z 3% zwiększeniem przychodu  

w organizacji w kolejnym roku 

Źródło: AON Hewitt 



Pojęcie „talentu” 

• Zdolności w danym obszarze (potencjał 
intelektualny i zdolności specyficzne) i ich 
ciągły rozwój  

• Chęć ponoszenia dodatkowego wysiłku, aby 
osiągnąć cel (pracowitość, wytrzymałość, 
wytrwałość) 

• ?  



Najbardziej cenione kompetencje 
w odniesieniu do talentów: 

• Orientacja na cel (74%) 

• Zaangażowanie (65%) 

• Kreatywność i innowacyjność (56%) 

• Otwartość na zmianę (54%) 

• Nastawienie na rozwój (51%) 

• Myślenie biznesowe (46%) 

 
 

 

Źródło: Praktyki zarządzania 



„W Grupie ING za talent uważamy osobę, 
która osiąga bardzo dobre wyniki w ocenie 
rocznej, a jednocześnie ma potencjał, aby 
„rosnąć” o więcej niż  jeden poziom w 
strukturze organizacji. Jeżeli talent ma pełnić 
menedżerską, musi również odpowiadać 
korporacyjnemu profilowi lidera”. 

 
Małgorzata Milczarek, 

Talent Management Director ING Polska 

 

 

 

Źródło: Zarządzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań 



Korzyści z zarządzania talentami 

ROA większe o 17% 

ROE większe o 48% 

Rentowność 
sprzedaży netto 

wyższa o 13% 

Źródło: The Hackett Group, 2016 

Wzrost zaangażowania 

Wyższy poziom lojalności 

Rozwój kluczowych 
kompetencji 

Zapewnienie sukcesji 

Docenienie najlepszych 
pracowników 

Employer branding 



Motywacja 3.0 

Motywacja trzeciej generacji jest w opozycji do „kija  
i marchewki”: nie ma w niej kar, bazuje się na psychologii 
pozytywnej i odwołuje się  wyłącznie do najlepszych cech 
pracownika. 

1. Chcieć - co naprawdę motywuje pracownika jako 
człowieka? 

2. Móc- czy i na ile zostały spełnione warunki brzegowe do 
tego, aby pracownik mógł wykonać postawione przed 
nim zadanie?  

3. Potrafić - czy i na ile pracownik ma kompetencje oraz 
wiedzę pozwalające na spełnienie oczekiwań i wykonanie 
zadania? 

 



Istota zarządzania talentami: 
najważniejsze zasady 
 • Wejście: rekrutuj właściwych ludzi, dbaj aby nowy 
pracownik zapoznał się z załogą, zachęcaj do 
zadawania pytań,  przydziel zadania zapewniające 
możliwość osiągnięcia sukcesu 

• Transformacja: buduj zaufanie do naczelnego 
kierownictwa i bezpośredniego przełożonego , 
wykorzystuj potencjał pracowników i twórz 
możliwości ich rozwoju 

• Wyjście: przeprowadź exit interview, podziękuj za 
pracę 

 

 



Rozmiar ma znaczenie – wyzwania dla 
małych firm 
 
• Niewielka rozpoznawalność pracodawcy 

• Ograniczona liczba talentów w firmie 

• Proste (często niewystarczające systemy 
wynagradzania) 

• Brak/ ograniczona możliwość awansu pionowego 

• Brak kompetencji w zakresie ZZL 

• Ograniczone możliwości finansowe na działania 
rozwojowe 



Rozmiar ma znaczenie – co można 
robić? 
 
• Rozwój kariery realizowany poprzez podejmowanie 

zróżnicowanych aktywności, przyjmowanie nowych 
ról 

• Pracownik uznany za talent ma możliwość 
angażowania się w działalność zarządczą 

• Możliwość renegocjowania warunków w zależności od 
wyników i zaangażowania 

• Łatwość identyfikacji osób, kluczowych z punktu 
widzenia uzyskiwanych efektów 

 



Wymiar finansowy – co robić aby talenty 
wspierały osiąganie celów strategicznych  

• Tylko ok 7% pracowników rozumie strategię – 
wyjaśniaj, jakie są cele i jakie są plany ich realizacji 

• Talent musi być powiązany ze strategią biznesową – 
jakie kompetencje są kluczowe dla firmy, aby móc 
osiągnąć wyznaczone cele? 

• Podchodź do zarządzania talentami w sposób planowy 
i kompleksowy 

• Przekazuj informację, w jakim stopniu pracownicy 
przyczynili się do osiągnięcia celów  



Jak identyfikować talenty w firmie: 
główne podejścia 

Talent posiadaja ̨ nieliczni, 
wyraźnie lepsi od pozostałych 

pod kątem wybranych cech 

Wszyscy pracownicy posiadaja ̨ 
ukryte talenty i rolą 

menedżerów jest odkrycie 
atutów pracowników  

Programy zarządzania talentami 
dostępne dla ok 1-15% 
pracowników 

Programy zarządzania talentami 
dostępne dla wszystkich lub 
większości pracowników 



Jak identyfikować talenty w firmie: 
sposoby 

Źródło: Zarządzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań 
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„Kandydaci otrzymują różne zadania. W tym roku 
pytaliśmy ich, co oznacza przywództwo, jakim 
przywódcą/liderem jestem dziś? Jakim przywódcą 
chcę być w przyszłości? Oprócz tego otrzymali opisy 
konkretnych przypadków biznesowych i musieli 
zaproponować odpowiednie rozwiązania. 
Jednocześnie sprawdzaliśmy w ten sposób ich 
umiejętność autoprezentacji. Na podstawie wyników 
tych sprawdzianów oraz wyników ich oceny 
okresowej HR Board kwalifikował dane osoby do 
programu talentów.” 

 

Źródło: Zarządzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań 

Agnieszka Medrzycka, 
HR Manager Siemens Sp. z o.o. 
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 Pracownicy są 

 

inwestycją 

a nie kosztem 



Czynniki wpływające na rotację – 
co mówią badania naukowe 
Najważniejsze czynniki 
organizacyjne 
• Relacje z przełożonym  

• Jasność roli 

• Przeciążenie roli 

• Jakość komunikacji w firmie 

• Partycypacja pracownicza 

• Poziom stresu 

• Wynagrodzenie  

• Szkolenia  

 

Najważniejsze czynniki 
indywidualne 
• Inne, bardziej intratne propozycje 

pracy 

• Obowiązki rodzinne  

• Wykształcenie 

• Stan cywilny 

• Wiek 

• Staż pracy  

 
Źródło: Retaining Talent...  

34%  osób ze stażem niższym 
niż 2 lata deklaruje chęć 
zmiany pracy 

¼ Millenialsów planuje 
zmienić pracę w ciągu 
kolejnego roku  



Dlaczego talenty odchodzą? – 
głos pracowników 

Źródło: Talent 2020 
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Co cenią talenty? – głos 
pracowników 
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Źródło: Talent 2020 



Źródło: Włodarczyk, 2017 



„Staramy się angażować nasze „talenty” we wszystkie 
procesy biznesowe, np. w proces planowania i 
budżetowania, niekiedy w charakterze obserwatorów. 

Potencjał tych osób jest również wykorzystywany w 
różnego rodzaju projektach natury organizacyjnej i 
grupach zadaniowych. Ostatnio grupa pracowników, 
zidentyfikowanych jako szczególne talenty dla firmy, 
wspierała prace związane z tworzeniem przyjaznego 
wizerunku firmy poprzez odpowiednie przygotowanie 
wyglądu powierzchni biura dostępnych dla gości, czyli 
recepcji i sal konferencyjnych.” 

 Beata Wróblewska-Mazurkiewicz, 
HR Director Microsoft 

Źródło: Zarządzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań 



PRZYKŁAD MAŁEJ FIRMY Z 
BRANŻY HOTELARSKIEJ 

• Podejście inkluzywne 

• Rozwój pracowników celem objęcia stanowisk 
menedżerskich 

• Zapewnienie dostępu do szkoleń  

• Budowanie więzi z pracownikami  

• Możliwość nauczania innych przez talenty 

• Przydzielanie ciekawych, stanowiących wyzwanie 
zadań  



Kultura organizacyjna 

• Angażowanie pracowników 

• Promowanie współpracy między pracownikami 

• Traktowanie pracowników z szacunkiem 

• Promowanie uczenia się i wymiany wiedzy 

• Otwartość i transparentność dotycząca zarządzania 
talentami 

 



Różnice międzypokoleniowe – 
jacy są Millenialsi 
• kluczowe jest zainteresowanie tym, co robią 

• oczekują szybkich rezultatów i ciągłego feedbacku 

• są kreatywni 

• oczekują wsparcia i pomocy w pracy 

• cenią work life balance bardziej niż pracownicy starsi 

 
Obawy Millenialsów: małe doświadczenie (65,7 proc.), zbyt duże 

wymaganiach pracodawców (38,9 proc.) braku pewności siebie (31,9 proc.) 
 

Źródło: Pierwsze kroki na rynku pracy 



Różnice międzypokoleniowe 



Uwzględnienie dobrobytu 
pracowników – Wellbeing Index 
Pięć kluczowych elementów, które zapewniają chęć do realizacji celów 
zawodowych: 

1. lubienie tego, co się robi, 

2. relacje – przyjazna atmosfera, dobry kontakt ze współpracownikami 
opierający się na wzajemnej życzliwości, szczerości i otwartości, a także 
zaufaniu, 

3. finanse – poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego, ale też 
przekonanie, że wynagrodzenie jest adekwatne do pełnionych 
obowiązków, 

4. społeczność – wspólnotowość w miejscu pracy, poczucie dumy z bycia 
częścią firmy, więź ze współpracownikami,  

5. stan fizyczny – dobre zdrowie i zasoby energii pozwalające na codzienną 
aktywność plus zdrowe odżywianie 

 



Informacja zwrotna 
Pracownicy chcą otrzymywać informację zwrotną, tymczasem 76% 
pracowników ocenia ten element na niewystarczającym poziomie. 

 
Źródło: Workforce MindsetTM Study 

 

W firmach, w których zrezygnowano z oceny pracowników i 
przekazywania im informacji zwrotnej, wyniki pracowników spadły 

o ok 10%. 
Najlepsi pracownicy odczuli spadek satysfakcji o ok 8%, jeśli nie 

wiedzieli jak wynagrodzenia są powiązane z indywidualnymi 
wynikami. 

 
Źródło: gartner.com 



• Dokonuj selekcji kandydatów biorąc pod uwagę ich: 
1. zdolności, 2. zaangażowanie, 3. aspiracje 

• Bierz pod uwagę nie tylko osiągane przez 
pracownika wyniki, ale także kompetencje, których 
będzie potrzebował w przyszłości  

• Obsadzaj kluczowe, stanowiące największe 
wyzwania stanowiska, najbardziej rokującymi 
pracownikami 

• Twórz indywidualne plany rozwoju, staraj się łączyć 
plany rozwoju firmy z celami  pracowników 

Na koniec.... 



Na koniec.... 

• Rozpoznawaj 
potencjał swoich 
pracowników 

• Pomagaj ludziom 
odkryć swoje talenty 

• Inwestuj w rozwój 
ludzi poprzez 
szkolenia 

 

Nie ma sensu zatrudnianie mądrych ludzi, 
a następnie mówienie im, co mają robić. 
My zatrudniamy inteligentnych ludzi, aby 
oni powiedzieli nam, co robić. 

https://www.facebook.com/stevejobsofficials/ 



Dziękuję za uwagę 

Dr hab. Agata Austen, prof. Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach 

www.rhrplus.pl 
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