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Pracodawcy i menedżerowie 
przyszłości. Jak dopasować się 
do zmian, które nadchodzą? 

Antal, kwiecień 2022
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RYNEK PRACY DOBRZE RADZI SOBIE Z ZAWIROWANIAMI

IV kwartał: 
PKB – 2,8% r/r

grudzień: bezrobocie 6,2%

Luty 2022
- przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6474,9 tys. (wyższe o 2,2% r/r)

- przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 6220,04 zł brutto (wyższe o 11,7% r/r)

IV kwartał: 
PKB +7,3% r/r

grudzień: bezrobocie 5,4%
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TOP 7. TRENDÓW NA RYNKU PRACY

1. Menedżerowie i specjaliści chcą zwiększania płac 

2. Rośnie ryzyko rotacji 

3. Skraca się czas rekrutacji 

4. Zwiększa się potrzeba elastycznego czasu pracy

5. Rośnie znaczenie transformacji kompetencji i elastyczności    

wśród pracodawców i menedżerów 

6. Menedżerowie i specjaliści z Ukrainy zapełnią wakaty 

7. Biura dopasują się do potrzeb pracowników 
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TOP 1. MENEDŻEROWIE I SPECJALIŚCI CHCĄ ZWIĘKSZANIA PŁAC 

Źródło: Wysokość wynagrodzenia brutto w złotych na podstawie danych Antal 

specjalistów i menedżerów 
z sektora IT zwiększyło swoje 
oczekiwania finansowe 
w ciągu ostatnich 
12 miesięcy
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PRZECIĘTNE ZAROBKI SPECJALISTÓW I MENEDŻERÓW

„Prognozujemy, że w drugim kwartale 2022 roku zostaną wprowadzone zmiany w dotychczasowej siatce płac uwzględniające 
korekty wynagrodzeń. Wpływ na to będą miały nie tylko zmiany podatkowe, ale i wysoka inflacja. 
Specjaliści i menedżerowie twardo deklarują, że oczekują przynajmniej częściowego zminimalizowania przez 
pracodawców czynników negatywnie wpływających na wysokość i wartość ich płacy”

Artur Skiba, prezes Antal
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TOP 2. ROŚNIE RYZYKO ROTACJI

Źródło: Antal, marzec 2022

„Sposobem na zatrzymanie talentów będzie dostosowanie się do ich oczekiwań w zakresie wymiaru 
pracy zdalnej, wyrównanie poziomu płac o przynajmniej podwyżkę inflacyjną – oraz jak nigdy 
wcześniej zadbanie o znakomitą atmosferę pracy”

Sebastian Sala, Business Unit Director Antal SSC/BPO

DOSTOSOWANIE PENSJI DO 
ROSNĄCYCH KOSZTÓW ŻYCIA

OTWARTOŚĆ NA PRACĘ HYBRYDOWĄ

DOSTOSOWANIE BIURA DO POTRZEB 
PRACOWNIKÓW I TROSKA O DOBRE RELACJE 

Jak ich 
zatrzymać? STWARZANIE SZANS DO ROZWOJU ZAWODOWEGO 

W najbardziej dynamicznych sektorach,       
takich jak IT czy SSC/BPO, nawet co 4. pracownik poszuka nowej pracy 



„Krótsze procesy to pozytywna wiadomość 
dla kandydatów – szybciej otrzymają feedback 
i konkretną propozycję. Jednak częściej też będą 
otrzymywać kontroferty od obecnych szefów. 
Warto jednak do tematu podejść spokojnie 
– z moich doświadczeń wynika, że decyzja 
o udziale w procesie rekrutacyjnym w większości 
przypadków jest podyktowana czymś więcej niż 
tylko chęcią uzyskania wyższego wynagrodzenia”

TOP 3. SKRACA SIĘ CZAS 
REKRUTACJIRywalizacja o najlepszych menedżerów 

i specjalistów wymaga od pracodawców 
szybszych reakcji 
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Jeszcze w listopadzie 2021 roku 25% pracodawców przeprowadzało 1 etap 
rekrutacji, a 23% aż 4 etapy, ale w 2022 roku wieloetapowy proces zacznie 
dotyczyć co piątej rekrutacji

Izabela Banaszek, Senior Recruitment
Consultant SSC/BPO w Antal Poland

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Niskiego szczebla Średniego szczebla Managerskie

Jaki jest średni czas rekrutacji do Pana/Pani organizacji na stanowisko:

Poniżej 2 tygodni 3-4 tygodnie 5-6 tygodnie 9-12 tygodnie Powyżej 12 tygodni

Źródło: Antal, kwiecień 2022
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TOP 4. Zwiększa się potrzeba 
elastycznego czasu pracy

Model hybrydowy 
- ok. 50% w biurze 
i ok. 50% zdalnie

Praca 
głównie
w biurze

Praca
głównie 
zdalna

55,8% 22,3% 21,9%

Źródło: 
Antal, luty 2021

„Obserwujemy stały wzrost zainteresowania 
współpracą na zasadach freelancerskich. 
Nawet wieloletni pracownicy firm decydują się 
na rozpoczęcie pracy na własną rękę. Rosnąca 
trudność w rozliczeniach spowoduje mniejszą chęć 
do współpracy w oparciu o umowy B2B, co oprócz 
drogi freelencera może sprzyjać wyborom umów 
o pracę” 

Karolina Korzeniewska, 
ReX Project Manager

Niemal 56% pracowników
chce mieć wybór i preferuje 
elastyczną pracę hybrydową 

Który model pracy wybierają pracownicy po pandemii?
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Źródło: 
Antal, kwiecień 2022

TOP 5. ROŚNIE ZNACZENIE TRANSFORMACJI 
KOMPETENCJI I ELASTYCZNOŚCI WŚRÓD 
PRACODAWCÓW I MENEDŻERÓW 

Główne cechy dobrego menedżera 
wg rekruterów

„Wobec niedoboru kompetencji, szczególnie 
z obszarze nowych technologii coraz częściej firmy 
będą stawiać zamiast na pozyskanie tych 
umiejętności z rynku na przeprowadzenie 
transformacji w ramach obecnej struktury firmy. 
Badanie predyspozycji pracowników np. w zakresie 
umiejętności technicznych lub kompetencji 
miękkich w zależności od założonego miejsca 
w strukturze to duże wyzwanie, dlatego świetnym 
rozwiązaniem są specjalnie przygotowane sesje 
assessment center”

Fabian Pietras, 
Dyrektor Antal IT Services

Obecnie

1.    Umiejętność sprawnego komunikowania się 

2.    Umiejętność motywowania zespołu

I w przyszłości

1. Elastyczność, umiejętność dopasowywania 
się, w tym nauki nowych rzeczy

2.   Umiejętność motywowania zespołu
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Źródło: 
Antal, marzec2022

TOP 6. Menedżerowie i specjaliści 
z Ukrainy mogą zapełnić wakaty

77% firm chce zatrudniać 
pracowników z Ukrainy

IT

Na jak długo pracodawcy 
chcą zatrudniać 
pracowników z Ukrainy?
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W jakich działach pracodawcy widzą możliwość zatrudniania pracowników z Ukrainy?



69% specjalistów i menedżerów uważa, 
że biura powinny w głównej mierze spełniać funkcje 
społeczne – wymiany poglądów, organizacji spotkań
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TOP 7. Biura dopasują się 
do potrzeb pracowników 

Źródło: Antal, listopad 202120212020

“Employee experience (EX) to kluczowy 
element utrzymania zaangażowania 
i motywacji pracowników, aby zapobiec 
ich rotacji. Ważnym elementem 
codziennych doświadczeń pracowników 
jest biuro, dlatego powinno być 
dopasowane do ich potrzeb i zmieniać 
wraz z nimi”

Artur Migoń, 
V-ce President at Antal Poland

Jak zmieniły 
się biura?

Open space,
mało miejsc spotkań

Open space,
dużo miejsc spotkań

Pokoje 
wieloosobowe 

i gabinety
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Źródło: 
Antal, kwiecień 2022

JAKI POWINIEN BYĆ 
PRACODAWCA PRZYSZŁOŚCI? 

Co według pracowników charakteryzuje najlepszych 
pracodawców?

Trzy najważniejsze cechy 
firm, w których pracy 
szukają specjaliści 
i menedżerowie to: 

możliwość rozwoju 

stabilność biznesowa

przyjazne środowisko pracy 

22%

29%

31%

33%

34%

34%

41%

41%

58%

63%

68%

71%Stabilność biznesowa firmy

Możliwość rozwoju zawodowego

Przyjazne środowisko pracy

Oferowane wynagrodzenie

Oferowane benefity

Zakres możliwości pracy zdalnej

Czytelna i przejrzysta polityka HR

Wysoki poziom kompetencji 
w aspekcie zarządzania projektem

Atrakcyjne i zróżnicowane szkolenia

Zakres elastyczności czasu pracy

Opinie znajomych

Opinie w internecie i mediach

Więcej informacji w raporcie Antal Najbardziej Pożądani Pracodawcy 2021
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Ranking Najbardziej Pożądanych Pracodawców to jeden z najpopularniejszych 
i cieszących się najlepszą rozpoznawalnością zestawień na polskim rynku.

- CZYM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ NAJLEPSI   

PRACODAWCY? 

Sprawdź, które firmy 
znalazły się w zestawieniu. 
Z raportu dowiesz się 
także m.in.:

- CO OFERUJĄ FIRMY, A CO CENIĄ 

SPECJALIŚCI I MENEDŻEROWIE ORAZ 

GDZIE CHCIELIBY PRACOWAĆ?

KLIKNIJ TUTAJ
I POBIERZ RAPORT!<<

https://antal.pl/wiedza/raport/najbardziej-pozadani-pracodawcy-9-edycja
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Dziękujemy!
Zapraszamy do kontaktu

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI?

Agnieszka Wójcik Market Research & PR Manager
+48 531 537 532
+48 22 490 43 31
Agnieszka.Wojcik@antal.pl

https://poczta.o2.pl/d/

