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W lutym 2009 roku firma HRM 
partners przeprowadziła wśród 
przedsiębiorstw badanie ankie
towe „Rynek pracy w czasach 
turbulencji". Miało ono na celu 
identyfikację wyzwań stojących 
przed menedżerami w obsza
rze HR oraz środków, po które 
sięgają w odpowiedzi na kry
zys. W badaniu wzięło udział 
70 firm reprezentujących różne 
sektory gospodarki. 

Cięcie kosztów 

W obliczu zmian rynkowych 
menedżerowie stawiają na pod
niesienie efektywności działa
nia. Na efektywność kosztową 
zorientowane są główne zmia
ny w obszarze zarządzania 
ludźmi wdrożone do lutego 
2009 r. przez firmy oraz plano
wane na kolejne miesiące. Do
tyczy to zarówno firm, które 
odczuły już skutki kryzysu, jak 
i tych, które wciąż są w dobrej 
kondycji finansowej. Oszczę-
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Obecne zawirowania rynkowe nie mogły pozostać 
bez wpMprj na decyzje podejmowane przez firmy 
w obszaize zarządzania personelem. „Zaciskając 
pasa", organizacje wciąż jednak stosunkowo 
rzadko sięgają\po radykalne środki, takie jak 
zwolnienia mas&yy.ejfey obniżki płac ^ 

J 
dzanie zaczyna się zwykle od 
„zamrażania" lub rezygnacji 
z rozpoczętych procesów re
krutacyjnych. Na taki krok zde
cydowało się 59 proc. badanych 
firm. 42 proc. ograniczyło bu
dżety szkoleniowe, 41 proc. 
zmniejszyło wydatki na podró
że i reprezentację, a 33 proc. 
zrezygnowało z imprez integra
cyjnych dla swoich pracowni
ków. 

Zwalniają mniej 
efektywnych 

Firmy raczej nie decydują się 
na zwolnienia, gdy jednak do 
nich dochodzi, organizacje 
w większym stopniu kierują się 
oceną wyników pracy 
(66 proc.) niż miejscem w hie
rarchii stanowisk (38 proc). 
Niemal co trzecia firma 
(32 proc.) zdecydowała się na 
redukcję pracowników o sła
bych wynikach. Zwolnienia na 
ogół nie osiągają poziomu re

dukcji masowych, choć 26 
proc. firm zdecydowało się 
przeprowadzić zwolnienia na 
poziomie wyższym niż 5 proc. 
zatrudnionych. 39 proc. przed
siębiorstw w ogóle nie bierze ta
kiego rozwiązania pod uwagę. 
Odnosząc wyniki badania prze
prowadzonego w lutym 2009 r. 
do wcześniejszych badań HRM 
partners, możemy stwierdzić, 
że podjęte przez firmę w odpo
wiedzi na kryzys działania sta
nowią w większości wypadków 
następstwo planów podejmowa
nych już pod koniec 2008 roku. 
Wówczas niemal 70 proc. bada
nych firm rozważało zamroże
nie zatrudnienia. Do dziś zrobi
ło to lub jest w trakcie procesu 
wstrzymywania rekrutacji 
50 proc. firm, a kolejne 20 proc. 
planuje lub rozważa ten krok. 
Podobnie 31 proc. polskich firm 
rozważało w listopadzie 2008 r. 
redukcję zatrudnienia, do koń
ca lutego 26 proc. już to zrobiło 
lub jest w trakcie zwolnień, 
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a kolejne 20 proc. zastanawia 
się nad takim rozwiązaniem. 

Skok na kasę 

Poprzedni rok upłynął pod zna
kiem wzrostu wynagrodzeń, 
obecnie wiele firm podejmuje 
działania zmierzające do 
wstrzymania dalszych podwy
żek lub nawet do korekty płac. 
29 proc. zapytanych pracodaw
ców zdecydowało się wstrzymać 
podwyżki, a 21 proc. zrezygno
wało z różnych form indeksacji 
pensji. Na bardziej radykalne 
kroki w polityce wynagrodzeń 
firmy decydują się znacznie rza
dziej. Aż 73 proc. firm nie bierze 
pod uwagę zmniejszenia wyna
grodzeń zasadniczych, należy 
jednak zwrócić uwagę, że 
2 proc. firm już zredukowało 
wynagrodzenia, a kolejne 
8 proc. rozważa taką możliwość. 
Planując oszczędności w fun
duszu płac, firmy częściej 
zwracają się ku zmiennej części 
wynagrodzenia. 21 proc. firm 
już zdecydowało się na modyfi
kację systemu wynagrodzeń 
zmiennych, a 39 proc. planuje 
lub rozważa wprowadzenie sys
temowych zmian w sposobie 
premiowania pracowników. Co 
trzecia firma rozważa lub pla
nuje zmniejszenie puli premio
wej w 2009 r., a 11 proc. już ta
kie działania podjęło. 
Większość firm nie zamierza 
działać wstecz i zmniejszać 
premii za rok 2008 - ani uzna
niowo, ani opierając się na ja
snych kryteriach. Plany doty
czące ograniczenia funduszy 
premiowych dotyczą bieżącego 
roku. 82 proc. firm nie przewi
duje także zamiany funduszy 
podwyżkowych na premie typu 

Znaczna redukcja zatruds 
(ponad 5% pracowników) 
Redukcja w zatrudnieniu 

nakierowali,) na mniej 
kluczowe role 

I niski wpływ na wyniki) 

Redukcja pracowników 
• h wynikach pracy 

i pracowników 
na bezpłatne urlop) 

Zamrożenie luh redukcja 
procesów rekrytacyjnych 

WYKRES 1 

Zmiany związane z zatrudnieniem 

.vadzania 

rozważane 

WYKRES 2 

Zmiany dotyczące wynagrodzenia zasadniczego 

Ograniczenie/zamrożenie i egulacji 
płac (indeksacji zarobków) 

Ograniczenie/ zamrożenie 
iow płat- (podwyżek) 

Redukcja podwyżek przyznawanych 

Od roi 

Wprowadź 
jedno 

i ikom 

| rozv. 

za wczi 

„lump-sum" wypłacane na ko
niec roku po spełnieniu celów 
rocznych. Większość praco
dawców (67 proc.) nie zamie
rza też zmniejszać liczby osób 

uprawnionych do dotychczaso
wych świadczeń. 
O swoje wynagrodzenia mogą 
być spokojni pracownicy, któ
rzy osiągają najlepsze rezultaty 
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WYKRES 3 

Zmiany dotyczące wynagrodzenia zmiennego 

Redukcja rocznych premii 
/..i rok 2008 (na podstawie 

ustalonych systemowo kryteriów) 
Redukcja rocznych premii 

/.l lok 2008 
[na zasadzie uznaniowej) 

Modyfikacja systemu premiowego 
w 2009 nrku 

Zmniejszenie puli przemiowej 
n.i mk 200') 

Zmniejszenie liczb) pracowników 
uprawnionych do premii w 2009 mku 

Zwiększenie udziału elementów 
uznaniowychw przyznawaniu premii 

w 2009 roku 

zenie kiyterió 
wyników w 2009 mku 

WYKRES 4 

Pięć obszarów, w których firmy najrzadziej planują dokonać 
zmian (procent firm, które na pytanie odpowiedziały: „nie brane 

pod uwagę" lub „za wcześnie, by powiedzieć") 

Rediil i premii 
/.i mk 2008 (na podstawie 

ustalonych systemowo kryteriów) 

Zmniejszenie wynagrodzeń 
zasad 

wybran) m wszystkimpracownikom 

Wprowadzenie jednorazzowej 
zryczałtowanej wypłat) 

w miejsce podwyżki 

Zmniejszenie liczb) pracowników 
uprawnionych do premii 

w 2009 roku 

uników 
/płatne urlopy 

in 

- 50 proc. firm spośród biorą
cych pod uwagę ograniczenia 
płacowe deklaruje, że nie obej
mą one najlepszych pracowni
ków. 

Polityka drobnych 
kroków 

Menedżerowie powstrzymują 
się na razie od radykalnych 
zmian w systemach wynagro
dzeń, czekając na rozwój sytu
acji. Ich głównym celem jest 
obecnie zatrzymanie dotych
czasowego wzrostu płac. O ile 
w 2008 roku średni wzrost płac 
w odniesieniu do roku poprzed
niego przekroczył 11 proc, 
o tyle obecnie możliwości i po
trzeby firm w zakresie podwy
żek zmalały do poziomu bli
skiego inflacji. Jeszcze w listo
padzie 2008 r. firmy deklarowa
ły podwyżki w 2009 r. na śred
nim poziomie 6-8 proc, po ko
rekcie dokonanej na początku 
2009 roku planowany wzrost 
wynagrodzeń wynosi 2-4 proc. 
Podobnie jak pracodawcy 
w pierwszej fazie kryzysu 
w USA i krajach starej UE, me
nedżerowie polskich firm kon
centrują się na znalezieniu 
„prostych" oszczędności. Na ra
zie nie podejmują decyzji, które 
wymagają wewnętrznej dysku
sji i osiągania konsensusu 
z partnerami społecznymi. Ba
dane firmy póki co nie zamie
rzają: 

* wyłączać grup pracowni
ków z systemów premiowych 
(85 proc); 

* wysyłać pracowników na 
urlopy bezpłatne (82 proc); 

i redukować wypłaty premii 
za 2008 rok wg zasad systemo
wych (91 proc); 
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• redukować wypłaty premii 
za 2008 rok w sposób uznanio
wy (66 proc); 

i wprowadzać premie typu 
„lump-sum" na koniec roku, za
miast podwyżek (91 proc). 

Co będzie dalej? 

Turbulencje gospodarcze nie 
osiągnęły jeszcze apogeum -
w kolejnych miesiącach, gdy 
wyczerpią się możliwości re
dukcji zatrudnienia, wzrośnie 
odsetek firm, które będą sięgać 
po oszczędności w płacach. 
Zmiany tego typu wymagają za
zwyczaj porozumień zmienia
jących. Ponieważ mamy do czy
nienia z sytuacją wyjątkową, 
należy spodziewać się nowego 
podejścia do wdrażania tego ty

pu zmian, polegającego na dia
logu pracodawca-pracownik 
oraz grupowych porozumie
niach dotyczących zmian w za
sadach obniżania kosztów pra
cy w zamian za gwarancję za
trudnienia. Niewykluczone, że 
wiele firm zdecyduje się, aby 
porozumienia te działały 
wstecz (od początku 2009 ro
ku). 
Osobną sprawą jest gospodaro
wanie zasobami finansowymi 
firmy, tak by ograniczone środ
ki (płace, świadczenia, premie, 
fundusze szkoleniowe) docie
rały do kluczowych dla sukcesu 
firmy pracowników. Ważne jest 
również ciągłe budowanie za
angażowania tych pracowni
ków. W czasach kryzysu trud
no jest osiągać zadowalające 

zyski, ale są to czasy, w których 
tworzy się nowy układ sił na 
rynku - wygrywają ci, którzy 
potrafią świadomie budować 
przewagę konkurencyjną. 

/ 

W kolejnym numerze „Personelu 
i Zarządzania" przedstawimy wyniki 
drugiej części badania „Rynek pra
cy w czasach turbulencji", która zo
stała przeprowadzona we współpra
cy z portalem Gazeta.Praca.pl, a jej 
adresatami byli pracownicy i kandy
daci do pracy. Do czego jesteśmy 
gotowi w czasach turbulencji rynko
wych dla ratowania swoich miejsc 
pracy? 
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