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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia zarządzania talentami 

szczególnie w aspekcie koncepcji Przemysłu 4.0. Scharakteryzowano genezę zarządzania 

talentami, następnie opisano korzyści dla firm z wdrożenia tego procesu oraz podano 

przykłady firm budujących ścieżki kariery w oparciu o zarządzanie talentami.                                

W końcowym etapie artykułu dokonano ogólnego opisu koncepcji Przemysłu 4.0                           

oraz rekomendacji dla firm w aspekcie zarządzania talentami w kontekście tej koncepcji.  

Slowa kluczowe: talent, Przemysł 4.0, kompetencje. 

TALENT MENAGEMENT IN CONTEXT OF INDUSTRY 4.0 

 

Abstract: The purpose of the article is to present talent management, especially in the aspect 

of the Industry 4.0 concept. The talent management genesis was characterized at the 

beginning of the article, then the benefits of process implementation for the companies were 

described together with the examples of companies which are building their career paths 

based on the talent management. In the final stage of the article, a general description of the 

Industry 4.0 concept was made together with recommendations for companies in the aspect                  

of talent management.  
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1. Wprowadzenie 

Kapitał ludzki jest integralną częścią rozwoju organizacji. Długotrwały sukces 

przedsiębiorstw opiera się dzisiaj nie tylko na możliwościach pozyskania kapitału 

finansowego, lecz również, a może przede wszystkim na zdobywaniu i doskonaleniu bardziej 

utalentowanych ludzi.  W obecnej rzeczywistości, dostosowywania się przedsiębiorstw                  

do szybkich zmian rynkowych,  rewolucji technologicznej sprawia, że przedsiębiorstwa 

proponują specjalne programy rozwoju dla wyróżniających się pracowników (talentów). 

Zarządzanie talentami stanowi o przewadze konkurencyjnej firm na rynku i staje się  jednym 

z elementów Przemysłu 4.0.  

2. Zarządzanie talentami 

Genezy zarządzania talentami (talent management) upatruje się w myśli Hamela                         

i Prahalada (1989), którzy zauważyli, że firma osiąga przewagę konkurencyjną, jeśli potrafi 

pozyskać i rozwinąć takie zasoby ludzkie, które pozwalają jej na szybsze niż konkurencja 

uczenie się oraz na skuteczniejsze stosowanie posiadanej wiedzy. Duże znaczenie miała też 

popularyzacja pod koniec lat dziewięćdziesiątych w USA hasła „wojna o talenty”.                   

Często cytowana w literaturze definicja Tadeusza Listwana zarządzanie talentami określa 

jako zbiór działań odnoszących się do osób wybitnie uzdolnionych, podejmowanych                           

z zamiarem ich rozwoju i sprawności oraz osiągania celów organizacji (Listwan, 2010).   

Proces zarządzania talentami w organizacji najczęściej składa się z trzech podstawowych 

faz: pozyskanie talentów, rozwój talentów, utrzymanie talentów w organizacji.  

 

Tabela 1  

Fazy zarządzania talentami 

Faza zarządzania 

talentami 

Charakterystyka 

Pozyskanie talentów Pozyskiwanie talentów to jeden z najważniejszych etapów zarządzania talentami. 

Wyróżnia się dwie formy: wewnętrzną oraz zewnętrzną. Forma wewnętrzna polega 

na rekrutowaniu talentów spośród zatrudnionych pracowników. Forma zewnętrzna 

to pozyskanie pracowników poza organizacją. Dla firmy korzystniejsze jest 

pozyskanie wybitnego pracownika spośród jej członków. Pracownicy mogą sami 

się zgłaszać lub być nominowani przez swoich przełożonych. Cały proces zarówno 

w formie wewnętrznej i zewnętrznej odbywa się poprzez wnikliwą analizę 

kandydatów z zastosowaniem odpowiednich narzędzi jak na przykład: macierze, 

ocena kompetencji 360 stopni. 



W. Ocieczek, R. Sornat 

100                                                           Management and Quality- Zarządzanie i Jakość, 2020 Vol. 2 No 2 
 
 

Rozwój talentów Ten etap związany jest przede wszystkim z planowaniem kariery i ścieżek rozwoju 

wybitnych pracowników. To etap związany z odpowiednim motywowaniem 

pracowników i prawidłowo skonstruowanymi programami szkoleń. 

Utrzymanie talentów 

w organizacji 

Utrzymanie talentów w organizacji to złożony zespół działań mający na celu 

eliminację odejścia wybitnych pracowników z organizacji oraz wzrost wartości 

organizacji. Wszystkie te działania prowadzą do budowy w firmie kultury opartej 

na talentach.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Pocztowski, 2008, Robertson, Abbay, 2010)  

Faza rozwoju i utrzymywania talentów w organizacji są ściśle ze sobą połączone,            

ze względu na to iż tylko prawidłowy rozwój talentów, motywowanie, możliwości                       

dla zdolnych pracowników są w stanie utrzymać talenty w organizacji. 

Jak wskazuje A. Suchodolski, rozwój i zarządzanie karierą pracowników (Listwan, 2010, 

s. 215), nowoczesne zarządzanie kadrami dąży do możliwie najpełniejszego wykorzystania 

potencjału kwalifikacyjnego pracowników i zaspokojenia potrzeb pracowniczych.                    

Ważne jest zatem zidentyfikowanie ambicji zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników 

oraz ich możliwości rozwojowych, predyspozycji i potencjału. Pracownik z potencjałem to 

pracownik, którego wiedza, zdolności, umiejętności oraz predyspozycje osobowościowe mają                         

dla przedsiębiorstwa kluczowe znaczenie, a jego odejście z organizacji byłoby dużą stratą.                

Taki pracownik w kontekście rozwoju kariery określany jest mianem talentu.  

Najczęściej słowo talent kojarzone jest z wybitnym pracownikiem, posiadającym 

wyjątkowe zdolności, wysoki potencjał rozwojowy i zaangażowanie w pracę.                       

Często w firmach talent kojarzony był z predyspozycją pracownika do objęcia wyższych 

stanowisk. Z badania Praktyki w zarządzaniu talentami w Polsce, zrealizowanego przez 

House of Skills w 2016 (Haus of Skills, 2016) roku wynika, że obecnie pracownicy definiują 

talent jako:  

- osoby o wysokim potencjale, 

- osoby osiągające wysokie wyniki biznesowe, 

- osoby z najwyższymi kompetencjami, 

- kluczowe osoby – posiadające unikatowe, kluczowe kompetencje dla firmy. 

Uważa się, że talenty są wyznacznikiem konkurencyjności przedsiębiorstwa.  

Do najważniejszych korzyści wdrożenia procesu zarządzania talentami w firmie zalicza 

się: 

- w obszarze pracowników: zapewnienie sukcesji i podaży przyszłych menedżerów, 

utrzymanie najlepszych pracowników (zabezpieczenie przyszłości organizacji), docenienie 

dobrych pracowników, przyspieszenie rozwoju pracowników i organizacji,  

- w obszarze całej organizacji: wzrost efektywności działania, realizacja celów 

strategicznych, potrzeb biznesowych, celowana inwestycja, zatrzymanie wiedzy w organizacji 

poprzez transfer wiedzy i networking, budowanie pożądanej kultury organizacyjnej, 

utrzymanie kluczowej wiedzy w organizacji, 
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- w obszarze odpowiedzialności społecznej: promowanie pożądanych zachowań i postaw, 

promowanie rozwoju i awansów wewnętrznych, wzmacnianie wizerunku dobrego 

pracodawcy.  

Coraz powszechniejsza staje się tendencja do wykorzystania kompetencji przez 

przedsiębiorstwa dla poszerzenia  rozwoju organizacji i pracowników (Oleksyn, 2006, 

Dubois, Rothwell, 2004)), w związku z tym programy zarządzania talentami w wielu 

przedsiębiorstwach są realizowane między innymi przez zarządzanie kompetencjami 

pracowniczymi. Przy ustalaniu profili kompetencji na poziomie indywidualnym można 

zaplanować ścieżkę rozwoju danego pracownika. Myślenie w kategoriach kompetencji 

ukazuje, że sposobem na rozwój własnej efektywności  jest odpowiednie wykorzystanie 

zdobytych doświadczeń oraz nieustanne doskonalenie w trakcie aktywnego życia 

zawodowego. Rozwój kluczowych kompetencji organizacji jako cel programów talentowych 

wskazuje aż 68% badanych (Hause of Skills, 2016). 

Zarządzanie talentami to jeden z bardziej widocznych obecnie trendów w politykach HR 

wielu firm szczególnie w aspekcie braków kadrowych i związanej z tym chęci utrzymania 

pracowników. W dobie organizacji uczącej się zarządzanie talentami nie może dotyczyć tylko 

wąskiej grupy specjalistów, całości kadry przedsiębiorstwa.  

Nowe pokolenie (Pokolenie Z) wkraczające na rynek pracy musi mieć precyzyjnie 

zbudowany plan rozwoju swojej kariery i zapewnioną pracę w miejscu z którym się 

identyfikują. Niestety z badania Deloitte (Global Human Capital Trends, 2019)  wynika,                 

że ponad dwie trzecie pracowników w Polsce jest zdania, że łatwiej znaleźć nowe stanowisko 

u innego pracodawcy, niż w ich obecnej firmie. Wśród barier, które ograniczają mobilność 

wewnętrzną to najczęściej brak narzędzi pomagających rozpoznać właściwych kandydatów                          

i przesunąć ich na inne stanowiska, a co za tym idzie brak odpowiedniego programu 

zarządzania talentami w firmie.  Wewnętrzna mobilność, prawidłowo wbudowana                        

w programy pozyskiwania talentów staje się szansą na utrzymanie ludzi (talentów)                        

w organizacji. 

W budowaniu procesów zarządzania talentami w przedsiębiorstwach niezmiernie ważna 

jest świadomość jakich umiejętności i jakich pracowników potrzebuje organizacja. Rozwój 

pracownika powinien polegać więc na zdobywaniu konkretnych umiejętności 

wykorzystywanych przez pracowników na ich stanowiskach pracy i związanego z tym 

kształcenia pracowników przez całe życie na potrzeby szybko zmieniającej się przyszłości. 

W tabeli 2 przedstawiono działania wybranych firm skupiające się na budowaniu karier 

pracowników w oparciu o zarządzanie talentami. 
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Tabela 2  

Przykłady firm budujących ścieżki kariery w oparciu o zarządzanie talentami 

Lp. Nazwa firmy Opis działań podejmowanych w związku z pozyskiwaniem i rozwojem 

talentów w firmie 

1 Adient Firma oferuje od początku pracy zasoby potrzebne do rozwoju kariery i sukcesu. 

Dzięki między innymi stażom dostępnym na całym świecie pracownicy mają 

okazję współpracować z ekspertami branżowymi, aby wprowadzić na rynek 

najnowocześniejsze rozwiązania projektowe i produkcyjne. Dzięki kompleksowym 

możliwościom mentoringu i szkoleń pracownicy rozwijają swoją karierę. Adient to 

pracodawca zapewniający równe szanse zatrudnienia i działający afirmatywnie.  

2 Arcelormittal Pracownicy wspierani są dzięki wdrożonemu zarządzaniu przez cele oraz 

systemowi oceny okresowej. Pracownik wraz ze swoim przełożonym ma 

możliwość kontrolować swoje osiągnięcia, jak i definiować obszary, które 

wymagają poprawy i kształtować swoją karierę. 

W Arcelormittal funkcjonuje program Akademia Talentów. 

Cel programu to rozwój umiejętności eksperckich, menadżerskich i mentorskich 

oraz transfer cennej wiedzy hutniczej pomiędzy inżynierami z krótszym stażem a 

ich doświadczonymi mentorami.  

3 Marco Na pierwszym miejscu stawia się wartości kandydata. Są to m.in.: szacunek, 

szczerość, sprawiedliwość, wiarygodność. Rozwój talentów poprzez 

zaangażowanie emocjonalne. 

4 PKN Orlen W ramach programu „Young Talents” wyłania się, a następnie szkoli w zakresie 

general management pracowników ze szczególnym potencjałem. Istnieje również 

Akademia Biznesu PKN, zwana mini-MBA, której absolwentom proponuje się 

indywidualne plany rozwoju. 

5. ING Polska W ramach programu „Talent Management”, po identyfikacji talentów na bazie 

Indywidualnego Plan Rozwoju, realizowane są: coaching, szkolenia, poszerzanie 

odpowiedzialności lub powierzanie nowych zadań, zmiana stanowiska. Istnieje 

również międzynarodowa baza talentów ING Talent Track. 

Note: opracowanie własne na podstawie stron internetowych przedsiębiorstw oraz raportu badawczego 

Conference Board, „Zarządzanie talentami: Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań” 

 Z tabeli 2 wynika, że częstym i ważnym elementem budowania karier uwzględniających 

zarządzanie talentami jest mentoring, współpraca z ekspertem, dzielenie się wiedzą                                           

i doświadczeniem.  
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3. Wyzwania dla firm w kontekście Przemysłu 4.0. 

Koncepcja Przemysłu 4.0 pojawiła się po raz pierwszy podczas targów w Hanowerze w 2011 

roku, inspirując niemieckie firmy do działania poprzez powołanie grupy roboczej, mającą 

koordynować prace projektowe w tym zakresie. W 2013 roku do inicjatywy przyłączył się niemiecki 

rząd federalny (Schwab, 2018) 

Obecnie realizowana jest szeroko zakrojona akcja promocyjna i kolejne kraje włączają się               

w kolejne inicjatywy związane z Przemysłem 4.0. (Ocieczek, Gajdzik, 2019). 

Przemysł 4.0 należy rozumieć jako wspólny termin łączący technologię i organizację łańcucha 

wartości dodanej (ang. collective term for technologies and concepts of value chain organization) 

(Hermann, Pentek, 2015). 

Organizacje będą zawsze potrzebować utalentowanych pracowników. Transformacja firm 

w kierunku Przemysłu 4.0 może stać się krytycznym momentem, gdzie talenty zyskają 

szczególne znaczenie. Przemysł 4.0 to zmiana rynkowa wymagająca od firm stworzenia 

nowej strategii również w kierunku personalnym, szczególnie ze względu na obecne zmiany 

pokoleniowe. Firmy muszą stworzyć nowy plan rozwoju pracownika dążącego do ciągłego 

rozwoju i wyzwań, niekoniecznie związanego z jednym miejscem pracy, a bardziej                 

z określonym zawodem.  

 Aby zatrzymać pracownika 4.0 firma musi stworzyć nowe, indywidualne i elastyczne 

ścieżki kariery i zastanowić się nad nowymi formami zatrudnienia oraz spersonalizowanym 

sposobem nagradzania pracowników, a przede wszystkim wprowadzić nowy model 

zarządzania talentami oparty na powyższych założeniach. 

W dobie Przemysłu 4.0 talent staje się decydującym czynnikiem produkcyjnym (Schwab, 2018). 

Pojawiający się obecnie nowy model pracy zespołowej uwzględniający przede wszystkim 

samodoskonalenie, w którym brak centralnego sterowania, a rola lidera skupia się na byciu 

mentorem i moderatorem, uczciwość, empatia to wyzwania dla programów zarządzania 

talentami w firmach opartych o dialog i partnerskie relacje między pracownikiem a liderem 

zaangażowanych emocjonalnie.  

Jeśli firma potrafi pozyskać taki kapitał ludzki, który pozwoli jej na szybszy wzrost                     

i konkurowanie na rynku tym samym szybciej dostosuje swoją kadrę do wymagań Przemysłu 

4.0. 

4. Podsumowanie  

Zarządzanie talentami w kontekście Przemysłu 4.0 musi  funkcjonować łącznie                          

z tworzeniem innowacyjnych produktów i usług, podwyższeniem jakości obsługi klienta,                 

a także zmian na rynku pracy implikujących między innymi zanik niektórych zawodów jak                
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i dotychczasowe funkcjonowanie biznesu. (Schwab, 2018). Z tego powodu nieuniknione 

będzie tworzenie nowych stanowisk pracy a nawet zawodów uwzględniające oczekiwania                   

i mentalność pokoleń funkcjonujących na tym rynku.  Pracownik w obliczu bardzo 

dynamicznych zmian związanych z Przemysłem 4.0 będzie zobligowany do szybkiego tempa 

uczenia się i nabywania nowych umiejętności. Talenty w firmie to właśnie ta grupa osób, 

która stanie się liderami Przemysłu 4.0.  
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