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zmianĦ 
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ďwiat dziŋ
 
Wspóìczeÿnie firmy dziaìajÄ w coraz bardziej zìoĘonym, globalnym 
ÿrodowisku, definiowanym przez cztery kluczowe trendy: 

Rozwój 
Teraz, kiedy ÿwiatowe gospodarki, zwìaszcza krajów 
rozwiniÕtych, w duĘej mierze odrodziìy siÕ po 
Wielkiej Recesji, firmy znów poszukujÄ moĘliwoÿci 
wzrostowych i potencjaìu na osiÄgniÕcie wzrostu. 
Dziaìania na rzecz globalnej ekspansji produktowej, 
jak takĘe fuzje i przejÕcia (M&A) sÄ istotnym 
tematem posiedzeí zarzÄdów firm niezaleĘnie od ich 
wielkoÿci oraz branĘy, w jakiej operujÄ. 

Ryzyko i ZgodnoÿÆ 
¡rodowiska regulacyjne - w szczególnoÿci 
w Europie i Stanach Zjednoczonych – stajÄ siÕ coraz 
bardziej zìoĘone. Firmy odczuwajÄ rosnÄcÄ presjÕ 
w zwiÄzku z koniecznoÿciÄ dostosowania siÕ do 
obowiÄzujÄcych regulacji. Zaniedbanie wiÄĘe siÕ 
z wysokimi karami finansowymi, jak 
i stratami  wizerunkowymi marki firmy. SzukajÄ 
sposobów swobodnego, zgodnego z prawem, 
poruszania siÕ w ÿrodowisku gospodarki cyfrowej 
oraz liczÄ na wykorzystanie stwarzanych przez niÄ 
moĘliwoÿci. 

Digitalizacja 
Mimo, Ęe od wielu lat niezmiennie jest przedmiotem 
rozmów, jej znaczenie eksplodowaìo w 2014 roku. 
Rewolucja cyfrowa jest jednÄ z waĘniejszych siì 
napÕdzajÄcych zmiany w poszczególnych sektorach 
i obszarach geograficznych. Firmy na caìym ÿwiecie 
chcÄ wiedzieÆ jaki wpìyw na ich dziaìalnoÿÆ ma Big 
Data, czy Internet of Things (IoT). 

Talent – strategiczne wyzwanie 
Wyzwania róĘniÄ siÕ w poszczególnych sektorach, 
jednak nieograniczony dostÕp do talentów jest 
permanentnym wyzwaniem niezaleĘnie od branĘy. 
Niektóre sektory, takie jak produkcja, sÄ omijane 
przez pokolenie milenijne i bardzo trudno przyciÄgnÄÆ 
do nich mìodych pracowników. Inne, takie jak 
szeroko rozumiany sektor cyfrowy, sÄ dla mìodych 
bardzo atrakcyjne. Z kolei tutaj pracodawcy zaciekle 
konkurujÄ o tych samych, doÿwiadczonych 
kandydatów. Dodajmy do tego fakt, Ęe urodzeni 
podczas wyĘu demograficznego zbliĘajÄ siÕ do wieku 
emerytalnego i juĘ ìatwo zrozumieÆ, dlaczego talent 
jest jednÄ z najwiÕkszych bolÄczek dzisiejszych firm. 

Source: Source Global Research, 2015 
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KPMG wyróşnia
 
Nasze zaangaĘowanie 

Nasza rozlegìa wiedza i sposób wspóìpracy, pozwala naszym klientom osiÄgnÄÆ wymierne 
rezultaty – szybko i skutecznie. 

Perspektywa klienta 
NajwaĘniejszymi wyzwaniami naszych klientów sÄ kwestie 
zwiÄzane z globalizacjÄ, zmianami na rynku pracy, 
niepewnoÿciÄ prognozy gospodarczej oraz zìoĘonoÿciÄ 
regulacyjnÄ. W obliczu powyĘszego, nasi klienci komunikujÄ 
potrzebÕ posiadania zaufanych doradców biznesowych, 
którzy: 

9 TworzÄ optymalny zespóì i wykorzystujÄ metodyki 
dostosowane do potrzeb Klienta oraz zwinnie 
(„agile’owo”) realizujÄ plan 

9 DostarczajÄ konsekwentnie spodziewanych rezultatów, 
gwarantujÄc pozytywny wpìyw na ich dziaìalnoÿÆ 

9 MajÄ ÿwiadomoÿÆ perspektyw i sÄ gotowi do 
kwestionowania statusu quo 

9 RozumiejÄ specyfikÕ ich dziaìalnoÿci 

9 DbajÄ o ich interes i osiÄgniÕcie przez nich sukcesu. 

Perspektywa KPMG 
Jako firma skìadajÄca siÕ ze specjalistów branĘowych, 
ìÄczymy nasze usìugi i moĘliwoÿci, tak aby speìniÆ zìoĘone 
potrzeby naszych klientów. Nasza propozycja wartoÿci jest 
zawarta w kaĘdym z nas: wspólny sposób myÿlenia 
i wspólny sposób dziaìania ksztaìtuje naszÄ wewnÕtrznÄ 
kulturÕ oraz doÿwiadczenia – nasze, 
i naszych klientów : 

9 To co robimy, jest naszÄ pasjÄ 
– Mamy wysokie ideaìy i jesteÿmy uczciwi. 

9 Nie jesteÿmy ’w uniwersalnym rozmiarze’ 
– Nasi pracownicy majÄ róĘnorodne doÿwiadczenie 

i kompetencje.
 

9 ZaleĘy nam na sukcesach naszych klientów 
– Dbamy o sukces naszych klientów i robimy wszystko by 
zapewniÆ trwaìÄ wartoÿÆ. 

9 Nasz styl pracy opiera siÕ na wspóìpracy 
– Najefektywniej pracujemy z tymi, którzy ÿciÿle 

wspóìpracujÄ z nami.
 

9 Jesteÿmy zorientowanymi na dziaìanie 
– Jesteÿmy biegli w rozwiÄzywaniu zìoĘonych problemów 
i identyfikacji ich Ėródeì i dÄĘymy do przekraczania 
oczekiwaí naszych klientów. 

9 Specjalizujemy siÕ w tym, co robimy 
– Posiadamy rozlegìÄ wiedzÕ praktycznÄ w trzech 
kluczowych obszarach – transformacja biznesowa, 
wykorzystywanie moĘliwoÿci technologicznych oraz 
analityka. 

9 Wykorzystujemy w peìni wiedzÕ i doÿwiadczenie naszych 
partnerów i pracowników w ramach wspóìpracy z naszymi 
klientami 
– Staramy siÕ dzieliÆ naszÄ globalnÄ wiedzÕ i wynikami 
zaawansowanych badaí dziaìajÄc w ÿcisìej wspóìpracy 
z wszystkimi firmami czìonkowskimi KPMG. 
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KPMG People and Change (P&C)
 
Nasze podejÿcie prowadzi do fundamentalnych zmian w sposobie 
zarzÄdzania kapitaìem ludzkim, transferu wiedzy, kierowania zespoìamiP&C oraz rozwoju zawodowego. Zastosowanie wybranych metodyk, 

Manifest dostosowanych do potrzeb klienta, skutkuje poprawÄ wyników 
biznesowych organizacji, które wspieramy w zmianie. 

HR partnerem biznesu Ludzie jako kapitaì Podejÿcie holistyczne 

Od strategii biznesowych poprzez Identyfikujemy wpìyw zmian DÄĘymy do wdroĘenia 
rezultaty biznesowe do rozwoju strategii biznesowych odpowiednich narzÕdzi 
konkretnych narzÕdzi doskonalimy i organizacyjnych przedsiÕbiorstw wspierajÄcych dziaìania 
organizacjÕ funkcji personalnej. na wyzwania zwiÄzane z kapitaìem transformacyjne (propozycja 

ludzkim. wartoÿci zarzÄdzania zmianÄ). 

Posiadamy globalne moĘliwoÿci – sieÆ ponad 1,100 pracowników P&C we wszystkich firmach 
czìonkowskich, wspartych przez dedykowane Globalne Centrum Kompetencji 
(Center of Excellence). 

Europa 
USA 

i Kanada 
i ¡rodkowy 

Wschód Azja 

270 420 
Centrum 

120 
Operacji 

Globalne Afryka 35 
Centrum 

Kompetencji 
Ameryka 
�aciíska 80 Australia 

12 90 110 

Oznacza liczbÕ pracowników P&C 

DziÕki globalnej sieci pracowników KPMG wspieramy organizacje na caìym ÿwiecie w dziaìaniach transformacyjnych 
nakierowanych na zmianÕ sposobu kierowania, zarzÄdzania, rozwijania i utrzymania ludzi. 
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Nasza ekspertyza
 
Wierzymy, Ęe . . . Nasz wyróĘnik 

Dostosowane do potrzeb klienta, wyzwaí branĘowychNaleĘy koncentrowaÆ siÕ na „Twoim HR”, 
i demograficznych, holistyczne podejÿcie, integrujÄcea nie na „Zwykìym HR” 
elementy… 

HR sìuĘy do wsparcia strategii i dziaìalnoÿci 

operacyjnej, a nie do administrowania
 

Firmy powinny mierzyÆ wpìyw praktyk 

i strategii HR na dostarczane korzyÿci biznesowe
 

strategiczne operacyjne technologiczne 
HR powinien dopasowywaÆ strategiÕ i model 
operacyjny do celów biznesowych …w celu zagwarantowania najwyĘszej jakoÿci usìug 

KPMG jest uznany za czoìowego pioniera w obszarze 
transformacji HR przez ALM Intelligence (wczeÿniej 
Kennedy). Miejsce w tym prestiĘowym rankingu jest 
docenieniem ÿwiatowego przywództwa KPMG jako lidera 
usìug doradczych w obszarze transformacji funkcji HR. 
KPMG jest jednym z dwóch wiodÄcych dostawców usìug 
w obszarze transformacji HR (od strategii po operacje). 

Powered HR jest kompleksowÄ zintegrowanÄ, holistycznÄ 
metodykÄ transformacji HR, która ìÄczy strategiÕ, operacje 
oraz konsultacje technologiczne oparte o rozwiÄzania 
przetwarzania danych w chmurze. 

W KPMG ìÄczymy podejÿcie biznesowe z nowoczesnymi 
rozwiÄzaniami w obszarze zarzÄdzania kapitaìem ludzkim. 
Doskonalimy nieustannie narzÕdzia oparte o zaawansowanÄ 
analitykÕ danych (EEvidence based HR). 

PrzejÕcie przez KPMG praktyk TTowers Watson’s HR Service 
Delivery spowodowaìo, Ęe KPMG jest globalnym liderem 
w dostarczaniu usìug doradczych z zakresu operacyjnego 
HR. PoìÄczenie to daìo KPMG wyìÄczny dostÕp do 
renomowanych narzÕdzi takich jak: HHR Service Delivery, 
Technology Survey & Forum oferowanych przez Tower 
Watson. 
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„Powered HR”
 
Propozycja wartoŋci dla HR
 

Transformacja HR – nasze rozumienie 
W KPMG definiujemy transformacje HR jako tworzenie stanowisk zgodnych z celami poszczególnych pracowników, poprzez 
dopasowanie funkcji HR do strategii biznesowej. Nakreÿlamy odpowiedniÄ strukturÕ, moĘliwoÿci i wykorzystywane system 
w sposób umoĘliwiajÄcy dostarczenie przez HR rzeczywistej wartoÿci dla organizacji. 

Nasz punkt widzenia – decyzyjnoÿÆ HR 
Wierzymy, Ęe HR speìnia swoje funkcje najlepiej, gdy wykorzystana strategia, struktura, narzÕdzia, procesy i dziaìania 
odzwierciedlajÄ wyjÄtkowÄ charakterystykÕ caìej organizacji oraz kiedy dane i analityka znajdujÄ siÕ w jej centrum. DecyzyjnoÿÆ 
bazujÄca na obserwacjach oraz analityka zasobów moĘe byÆ kluczem do zidentyfikowania moĘliwoÿci wytworzenia silnych 
powiÄzaí miÕdzy pracownikami. 

HR moĘe funkcjonowaÆ w sposób uwzglÕdniajÄcy konkretne potrzeby organizacji tak, aby sukcesywnie zwiÕkszaÆ jej wartoÿÆ. 
Taki HR, to nie ”Zwykìy HR”, to ”Twój HR”. 

MoĘliwoÿci 
Podstawowym celem transformacji HR jest sukcesywny rozwój moĘliwoÿci kreowania skalowalnej i trwaìej wartoÿci biznesowej. 
OsiÄgniÕcie takiego rezultatu wymaga zasobów, umiejÕtnoÿci, dyscypliny, doÿwiadczenia i zaangaĘowania ze strony kierownictwa. 
MoĘliwoÿci doradcze KPMG w obszarze HR obejmujÄ caìy cykl transformacji HR i skupiajÄ siÕ na 6 gìównych obszarach: 

Ocena HR 

Ocena dziaìania HR stanowi podstawÕ 
dla podejmowania decyzji co do dalszych 
zmian. Jest to pewnego rodzaju recenzja 
obecnego ÿrodowiska operacyjnego, 
której celem jest identyfikacja 
istniejÄcych problemów oraz szans 
wprowadzenia udoskonaleí. 

Strategia HR Tech 
i jej wdroĘenie 

To kluczowy element modelu 
dostarczania usìug HR i powinien byÆ 
moĘliwie ÿciÿle powiÄzany z ogólnÄ 
strategiÄ IT danej organizacji. 
Obiektywne zrozumienie wiodÄcych 
rozwiÄzaí technologicznych oraz tych, 
posiadanych przez dostawców ma 
kluczowe znaczenie dla efektywnej 
transformacji HR. 

Model operacyjny 
HR

Strategia HR 

Strategia HR pozwala na 
zdefiniowanie zakresu projektu, 
czasu, zasobów oraz planowanych do 
osiÄgniÕcia zamierzonych rezultatów 
biznesowych. Dziaìania definiujÄce 
strategiÕ HR, wspierajÄ 
transformacje tej organizacji celem 
maksymalizacji jej efektywnoÿci 
i skutecznoÿci. 

Model operacyjny dziaìania HR jest 
konceptualnym schematem 
wspierajÄcym dostarczanie usìug HR. 
Okreÿla funkcje, obowiÄzki oraz 
sposób alokacji pracy w trzech 
wymiarach organizacji – operacyjnym, 
strategicznym i doradczym. 

Plan 
i operacjonalizacja 

Uzasadnienie 
biznesowe 

Wykorzystywany do oceny istniejÄcych 
alternatyw oraz uzasadnienia 
ostatecznych rekomendacji 
przedstawianych zarzÄdowi. Jest 
dokumentem opartym na konkretnych 
obserwacjach i demonstrujÄcym 
propozycje wartoÿci, umoĘliwiajÄc 
podjÕcie decyzji i dalszÄ realizacje 
projektu. 

Szczegóìowe rozplanowanie 
i wdroĘenie rekomendacji rozpoczyna 
siÕ w momencie, gdy model 
dostarczania usìug HR zostanie 
zaakceptowany przez kierownictwo. 
Wówczas nastÕpuje finalizacja 
podejÿcia, procedur oraz wdroĘenie 
technologii wspierajÄcych nowy 
model operacyjny. 
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Nasze narzİdzia i metodyki
 
W jaki sposób HR dodaje 

wartoÿci organizacji i wpìywa 
na jej strategiÕ biznesowÄ? 

W jaki sposób HR moĘe 
kreowaÆ wartoÿÆ? 

Które funkcje przynoszÄ W jaki sposób HR wspiera 
najwiÕcej wartoÿci? róĘnorodnoÿÆ i doskonaìoÿÆ Jakie sÄ cele i zaìoĘenia, do 

na kaĘdym etapie których osiÄgniÕcia dÄĘy HR?Które elementy HR mogÄ 
ìaícucha wartoÿci?zostaÆ uĘyte celem tworzenia Jakie sÄ kluczowe kryteria oceny 


tej wartoÿci? dziaìaí HR?
 

W jaki sposób mierzyÆ Jakie sÄ kryteria oceny 
i monitorowaÆ wartoÿÆ zaprojektowanych planów 

tworzonÄ przez pracowników? rozwoju organizacji 
w przyszìoÿci? 

/ klienci 

2 
1 

3 
4 

5Interesariusze 

Strategiczna
propozycja 
wartoÿci 

„People
agenda” 

Propozycja 
wartoÿci HR 

Struktura 
HR 

Model 
operacyjny HR 

W jaki sposób strategia 
organizacji 

wpìywa na funkcje HR 

Czym jest „people 
agenda”? 

Jak HR tworzy, 
definiuje 

i mierzy wartoÿÆ? 

Jak HR wspiera biznes 
i generuje wartoÿÆ? 

Jaka jest obecna strategia Jakie sÄ poszczególne komponenty 
biznesowa oraz jakie sÄ modelu operacyjnego HR i w jaki 
krytyczne czynniki dla jej sposób ze sobÄ wspóìpracujÄ? 

realizacji? Jakie sÄ ramy dziaìania i zakres 
Jakie sÄ skutki strategii odpowiedzialnoÿci HR 
biznesowej oraz innych w caìej organizacji? 

dziaìaí organizacyjnych dla W jaki sposób HR wdroĘy
wymagaí HR? i bÕdzie zarzÄdzaÆ tymi zmianami? 
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Nasza oferta 
Na bazie globalnych doÿwiadczeí zespoìu Centrum Kompetencji KPMG, 
stworzyliÿmy w Polsce ofertÕ produktowÄ, która odzwierciedla specyfikÕ 
rynku lokalnego oraz kontekst globalny ÿrodowiska, w jakim dziaìajÄ nasi 
Klienci. 
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KPMG People & Change 
to zespó¾, który … 

…dostrzeĘe Twoje wyzwanie 

� Organizacje borykajÄ siÕ z wyzwaniami zwiÄzanymi z wprowadzaniem na rynek nowych konkurencyjnych produktów, 
zmieniajÄcych siÕ preferencji konsumentów, jak takĘe wpìyw technologii na ÿrodowisko pracy sprawia, Ęe robotyka 
i automatyzacja zastÕpuje tradycyjnie przyjÕtÄ dotychczas potrzebÕ pracy czìowieka. 

� Dane demograficzne wskazujÄ na koniecznoÿÆ inwestycji w dialog wielopokoleniowy zespoìów, jakie tworzÄ wspóìczesne 
organizacje, oraz utrzymanie tych, którzy gwarantujÄ utrzymanie ciÄgìoÿci operacyjnej i jej efektywnoÿci przy 
jednoczesnym inwestowaniu w nowe kompetencje przyszìoÿci. Budowanie i utrzymanie zaangaĘowania pracowników. 

� Organizacje dysponujÄ coraz wiÕkszÄ iloÿciÄ danych o swojej dziaìalnoÿci i wzorcach zachowaí swoich klientów, budujÄ 
strategie dotarcia do Klienta, nie dostrzegajÄc, Ęe ten sam klient jest ich klientem wewnÕtrznym – wymaga to zmiany 
modelu obsìugi pracowników – transformacji HR. 

…zaoferuje Ci wsparcie 

� Mamy narzÕdzia, metodyki, benchmarki, prowadzimy badania oraz monitorujemy rynek pracy – jesteÿmy Twoim 
partnerem we wdroĘeniu najlepszych praktyk HR dostosowanych do Twojej strategii biznesowej. 

� Doradzimy Ci w kolejnych korkach budowania „Twojego HR”: od strategii planowania zarzÄdzania kapitaìem ludzkim, 
poprzez rozwijanie oraz utrzymanie aĘ do transformacji roli dziaìu personalnego i zarzÄdzania zmianÄ. 

� PokaĘemy Ci moĘliwoÿci kompleksowej optymalizacji kosztów personalnych i sposoby powiÄzania ich ÿciÿle z wynikami 
biznesowymi. 

� Zadbamy o wprowadzenie nowej osoby na stanowisku szefa zasobów ludzkich – Pierwsze 100 dni HR Managera 
w firmie. 

Koncentrujemy siÕ na dwóch obszarach zmian: 

� dziaìaniach dotyczÄcych zasobów ludzkich w ramach planowanych w organizacji kompleksowych 
programów zmian 

� transformacji funkcji HR 

Nasza oferta obejmuje 55 kluczowych elementów: 

ZarzÄdzanie zmianÄ ZarzÄdzanie Workforce Rozwój organizacji Transformacja 
talentami intelligence HR 

Proaktywne, 
strukturalne podejÿcie 

Holistyczny sposób 
przyciÄgania, rozwoju 

Strategiczne 
planowanie zasobów 

Podejÿcie nakierowane 
na osiÄgniÕcie 

Strategiczna 
transformacja funkcji 

do wprowadzenia i utrzymania talentów ludzkich i analityka HR zamierzonych celów HR poprzez 
kompleksowych zmian, 
szczególnie pod kÄtem 

oraz zdolnoÿÆ do 
zapewnienia przewagi 

(m.in. Powered HR – 
Evidence-based HR, 

(Employee Experience, 
Intrapreneurship, 

zastosowanie innowacji 
procesowych, 

zmian behawioralnych. konkurencyjnej platforma do analityki Performance technologicznych 
organizacji. predykcyjnej). Management). i operacyjnych. 
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Co i komu oferujemy w ramach 
Evidence-based HR? 

Produkt 

Dla kogo? 

WartoÿÆ dla 
Klienta 

(przykìadowe 
korzyÿci) 

OPTYMALIZACJA 	 STRATEGICZNE 
ANALITYKA 

EFEKTYWNO¡CI 	 PLANOWANIE 
RETENCJI

PRACOWNIKÓW	 ZASOBÓW LUDZKICH 

Firmy borykajÄce siÕ Firmy odczuwajÄce skutki Firmy o wysokim wskaĖniku z wysokim wskaĖnikiem rotacji zmian regulacyjnych nowych pracowników pracowniczej	 i demograficznych 

• WdroĘenie strategii HR 
pozwalajÄcej 
zmaksymalizowaÆ wysokÄ 

• Identyfikacja pracowników 
o wysokim 
prawdopodobieístwie 

efektywnoÿÆ organizacji odejÿcia z firmy 

• Okreÿlenie cech 
poĘÄdanych 

• Retencja pracowników 
o wysokim 

u pracowników firmy oraz prawdopodobieístwie 
wdroĘenie programu ich odejÿcia z firmy 
rozwoju 

• Identyfikacja pracowników 
o wysokim potencjale 
rozwoju na poczÄtku ich 
kariery 

•	 Dopasowanie poziomu 
zatrudnienia do potrzeb 
firmy i uwarunkowaí 
rynkowych (koszty, wiedza, 
kompetencje pracownika 
vs. planowanie zasobów, 
ÿcieĘki karier, plany 
sukcesji) 

•	 Zapewnienie kompetencji 
wymaganych do realizacji 
modelu dziaìalnoÿci firmy 
w przyszìoÿci 
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EMPLOYEE EXPERIENCE

Spraw, by Twoje najcenniejsze zasoby – pracownicy –
wykazywali siİ najwyşszym zaangaşowaniem.

Warunki pracy 
a zaangaşowanie pracowników 
Przykìad projektu z zakresu optymalizacji efektywnoÿci pracowników 
zrealizowany dla duĘej spóìki energetycznej (prawie 20 000 pracowników) 

Wyzwania stojÄce przed SpóìkÄ 

Planowany wzrost wskaĖnika 
zaangaĘowania z 60% do 90% 
w ciÄgu 3 lat 

Wynagrodzenia 
Analizy wykazaìy, Ęe nie ma róĘnic 
w wynagrodzeniach zasadniczych 
pracowników wysoko i nisko 
zaangaĘowanych 
w pracÕ 

Wynagrodzenia 

Rola przeìoĘonych 
Wiek, staĘ pracy 
i podstawa zatrudnienia 
nie ma wpìywu na 
zaangaĘowanie 

Komunikacja 
i zarzÄdzanie 

zmianÄ 

¡wiadczenia pozapìacowe 
Wzrost zaangaĘowania wÿród 
zespoìów objÕtych programami 
ÿwiadczeí pozapìacowych 

¡wiadczenia 
pozapìacowe 

StarzejÄcy siÕ 
personel 

wyniki 
biznesowe 

Ryzyko utraty 
najlepszych specjalistów 

EfektywnoÿÆ 
Pracownicy wysoce zaangaĘowani 
wykazujÄ wyĘszÄ efektywnoÿÆ 
(o 15% w stosunku do mniej 
zaangaĘowanych) 

Absencja 
Wysoki wskaĖnik 
zaangaĘowania wpìywa na 
znaczÄce zmniejszenie 
wskaĖnika absencji 

Satysfakcja Klientów 
Mocna korelacja pomiÕdzy 
wskaĖnikiem absencji 
i satysfakcjÄ klienta 

W projekcie zidentyfikowano potencjalne oszczÕdnoÿci wynikajÄce 
z obniĘenia absencji. Wykazano istotnoÿÆ dla korelacji zaangaĘowania 
z satysfakcjÄ klienta. Zidentyfikowano równieĘ inicjatywy zwiÕkszajÄce 
efektywnoÿÆ pracowników o 15%. 

© 2016 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych 
spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. 12 



 

      
   

     
 

Doŋwiadczenie pracowników 

jako czynnik wp¾ywajĦcy na 

osiĦgane wyniki biznesowe
 
KPMG na podstawie doÿwiadczeí zdobytych we wspóìpracy z wieloma 
organizacjami zidentyfikowaìo, iĘ podstawÄ do dziaìaí transformacyjnych 
i usprawnieniowych w obszarze zasobów ludzkich jest przeprowadzenie 
diagnozy organizacyjnej obejmujÄcej obszary wpìywajÄce na doÿwiadczenie 
pracowników z funkcjonowania w organizacji (employee experience). 

EMPLOYEE EXPERIENCE
 

ZaangaĘowanie 
pracowników 

i doÿwiadczenie 
pracowników 

ZarzÄdzanie 
wynikami 

pracy 

ZarzÄdzanie 
talentami 

i utrzymaniem 
pracowników 

Wyniki 
operacyjne 

Spraw, by Twoje najcenniejsze zasoby – pracownicy –
 
wykazywali siİ najwyşszym zaangaşowaniem.
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Co i komu oferujemy w ramach 
Employee Experience Management?
 

Produkt 

Dla kogo? 

WartoÿÆ dla 
Klienta 

(przykìadowe 
korzyÿci) 

BADANIE EMPLOYEE 
EXPERIENCE 

ZARZhDZANIE 
WYNIKAMI PRACY 

ZARZhDZANIE 
TALENTAMI 

I UTRZYMANIEM 
PRACOWNIKÓW 

Firmy odczuwajÄce spadek 
zadowolenia pracowników, 
spadek jakoÿci, wysokÄ 
fluktuacjÕ, trudnoÿci 
w przyciÄgniÕciu ekspertów 

Firmy lub dziaìy borykajÄce siÕ 
z pogarszajÄcymi siÕ wynikami 

Firmy planujÄce dìugofalowo 
ÿcieĘki kariery i plany sukcesji 

•	 Wnioski 
i rekomendacje 
z diagnozy organizacji pod 
kÄtem doÿwiadczeí 
pracowników 

•	 ZwiÕkszenie poziomu 
zaangaĘowania 
pracowników 

•	 Zmniejszenie rotacji 
pracowników 

•	 ZwiÕkszenie satysfakcji 
klientów 

•	 Dopasowanie strategii 
dotarcia dla Klienta 
(Customer Experience) do 
polityki personalnej 
(Employee Experience). 

•	 Identyfikacja potrzeb 
w zakresie zarzÄdzania 
wynikami pracy 

•	 WdroĘenie dostosowanego 
do potrzeb klienta modelu 
zarzadzania wynikami pracy 

•	 Re-design modelu funkcji 
HR 

•	 Podniesienie efektywnoÿci 
organizacyjnej 

•	 Wzrost poziomu 
zaangaĘowania 
pracowników 
i pozytywnego 
doÿwiadczenia pracownika 

•	 ObniĘenie poziomu 
absencji pracowniczych 

•	 Ograniczenie poziomu 
dobrowolnych odejÿÆ 

•	 Ograniczenie kosztów 
rekrutacji 

•	 ZwiÕkszenie satysfakcji 
klientów 
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Co to jest IntraPreneurship?
 

enterPRENEURSHIP INTRAcorporate + 

INTRAPRENEURSHIP 

…czyli: PRZEDSIyBIORCZO¡j WEWNyTRZNA 

Co sprzyja intrapreneurship? ? 
Czynniki organizacyjne: m.in. system motywacyjny, otwarta komunikacja, pìaska hierarchia, styl zarzÄdzania, 
podejÿcie do rozwoju pracowników 

Czynniki pracownicze: rozwój kompetencji waĘnych dla ksztaìtowania przedsiÕbiorczoÿci (m.in. ÿwiadomoÿÆ 
kosztowa, orientacja na klienta, inicjatywa wìasna), postrzeganie pracodawcy jako atrakcyjnego, zaangaĘowanie 

Co jest istotÄ intrapreneurship?? 
Pracownicy dziaìajÄ w ramach przedsiÕbiorstwa tak, jakby sami byli przedsiÕbiorcami: 

•	 aktywnie angaĘujÄ siÕ w ksztaìtowanie biznesu (produktów i usìug) i nowych sposobów pracy oraz chcÄ braÆ 
odpowiedzialnoÿÆ za swoje dziaìania, nie bojÄ siÕ myÿleÆ „out of the box” i mówiÆ o swoich pomysìach 

•	 cechuje ich: wyczucie potencjaìu innowacyjnoÿci, kreatywna ambicja, intuicja oraz chÕÆ i umiejÕtnoÿÆ 
podejmowania ryzyka i przekucia go w korzyÿÆ 

•	 „budujÄ mosty” miÕdzy róĘnymi grupami interesariuszy w organizacji, m.in. menedĘerami, róĘnymi 
departamentami, inĘynierami, klientami 

JakÄ korzyÿÆ intrapreneurship przynosi przedsiÕbiorstwu?? 
Budowanie wartoÿci poprzez zwiÕkszenie elastycznoÿci przedsiÕbiorstwa, a takĘe jego potencjaìu innowacyjnoÿci. 
To z kolei pozytywnie oddziaìuje na postrzeganie atrakcyjnoÿci pracodawcy w oczach obecnych i potencjalnych 
pracowników. 

Chodzi o ksztaìtowanie wÿród pracowników umiejÕtnoÿci dostrzeganie w ramach przedsiÕbiorstwa moĘliwoÿci 
rozwoju obecnych i tworzenia nowych produktów / usìug / metod pracy oraz umiejÕtnoÿci wymiarowania korzyÿci 
z nich pìynÄcych. 
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Co i komu oferujemy w ramach 
IntraPreneurship? 

Produkt 

Dla kogo? 

WartoÿÆ dla 
Klienta 

(przykìadowe 
korzyÿci) 

ROZWÓJ 
PRZEDSIyBIORCZO¡C 

I WEWNyTRZNEJ 

DIAGNOZA 
ORGANIZACJI 

UKIERUNKOWANA 
NA ROZWÓJ 

INNOWACYJNO¡CI 

METODYCZNE 
ZARZhDZANIE 

ZMIANh 
W ORGANIZACJI 

Firmy, które po okresie high-
growth, poszukujÄ szans na 
podtrzymanie dobrych 
wyników. Organizacje 
w procesie zmiany 

Firmy mierzÄce siÕ 
z wyzwaniem postÕpu 
technologicznego 

Firmy podkreÿlajÄce znaczenie 
innowacji oraz bazujÄce na 
transferze wiedzy 

i transformacji procesów 

• Identyfikacja potrzeb • Identyfikacja potrzeb • Uzyskanie przez 
w zakresie ksztaìtowania w zakresie rozwoju pracowników teoretycznej 
wewnÕtrznej innowacyjnoÿci i praktycznej wiedzy 
przedsiÕbiorczoÿci, w tym i kreowania postÕpu nt. efektywnego transferu 
pobudzania kreatywnoÿci technologicznego wiedzy i zarzÄdzania zmianÄ 
i innowacyjnoÿci w organizacji – jednej z podstaw 
pracowników • Budowanie roli agenta intrapreneurship 

• Redefinicja roli menedĘera innowacyjnoÿci • Opracowanie profilu 
liniowego w organizacji przedsiÕbiorcy 
w kierunku brania 
odpowiedzialnoÿci za 
podlegìy zespóì i jego 
rozwój oraz angaĘowania 
siÕ w decyzje biznesowe 

• Rozwijanie kompetencji 
przedsiÕbiorczoÿci 
i innowacyjnoÿci 

wewnÕtrznego 

• Projektowanie 
uwarunkowaí 
organizacyjnych do 
prowadzenia projektów 
wewnÕtrznej 
przedsiÕbiorczoÿci 
pracowników 

• Stworzenie narzÕdzi 
wyìaniania kandydatów na 
wewnÕtrznych 
przedsiÕbiorców oraz ich 
utrzymania, oceny 
efektywnoÿci pracy 
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Program 

„Sto pierwszych dni Dyrektora HR”
 

Bilans 
i raport otwarcia 

�

�

�

Dwuletni 
plan pracy 

Studniowy plan 
pracy Dyrektora HR 

Coaching 
i mentoring 

Rekomendacje 

IIIIII 
IV 

� szczegóìowa lista 
zadaí na pierwsze 
100 dni. Zakres 
zadaí jest oparty 
na wynikach 
bilansu otwarcia, 

� wykres Ganta 

mapa wizerunku HR, 
audyt HR, 
sugestie 
usprawnieí. 

� wykorzystanie 
eksperckiej wiedzy 
KPMG w zakresie 
transformacji HR, 

� bieĘÄcy monitoring 
i wsparcie 
w wykonaniu 
studniowego planu 

� ocena realizacji 
studniowego planu 
pracy, 

� wytyczne dla 
zaprojektowania 
i realizacji planu 
dwuletniego, 

� zalecenia dla 
strategii HR. 

1,5 miesiÄca 

� cykliczne 
spotkania 
w celu 
monitorowania 
i wsparcia 
realizacji planu. 

100 dni 2 lata 

V 

Dyrektor 
HR 

Rekrutacja nowego Dyrektora HR jest 
kosztownym procesem. Warto jest wiÕc 
stworzyÆ jak najlepsze warunki do osiÄgania 
satysfakcjonujÄcych wyników. 

Optymalizacja HR 

Program „Stu pierwszych dni Dyrektora 
HR” pozwala dobrze zrozumieÆ obecnÄ 
rolÕ HR w organizacji i zapewniÆ nowemu 
Dyrektorowi ÿrodowisko pracy 
wspomagajÄce go w osiÄganiu sukcesów. 

Transformacja HR 

Po zakoíczeniu 
programu moĘna 
w ìatwy sposób 
oceniÆ wyniki 
realizowanych prac. 

obrazujÄcy 
kamienie miliowe 
i „wÄskie gardìa”. 

pracy, 
� usprawnienie 

komunikacji. 
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Wybrane raporty KPMG w obszarze HR
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