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EMPATYCZNYM 
LIDEREM
Wygrają te firmy, których prezesi 
włączą do procesu zarządzania 
swoich pracowników.

10 BENEFITÓW 
DLA ZDROWIA 

PRACOWNIKÓW
Zdrowie jest jedną 

z ważniejszych wartości. 
Niestety, wśród wielu innych 

priorytetów życiowych, dbanie 
o nie jest często odstawiane  

na dalszy plan.
PRACOWNICY 50+ 
MAJĄ POTENCJAŁ
Obecni 50-latkowie mają 
bogate doświadczenie 
zawodowe, ale i życiowe, 
które z powodzeniem może 
być wykorzystane przez 
pracodawców.

JAK GENEROWAĆ 
POMYSŁY 
I ROZWIĄZANIA
Kreatywne myślenie 
przez skojarzenia można 
wykorzystać w praktyce 
biznesowej.



2



3www.miesiecznik-benefit.plwww.miesiecznik-benefit.pl

EDYTORIAL / miesięcznik Benefit / 04(73)/2018

www.miesiecznik-benefit.pl

Wiek nie musi być przeszkodą 

KATARZYNA PATALAN
REDAKTOR NACZELNA 

MIESIĘCZNIKA BENEFIT

– Temperament się nie starzeje – podkreśla Wirginia Szmyt, publiczności znana jako  
DJ Wika, która w tym roku kończy 80 lat, a swoją niespożytą energią mogłaby obdzielić 

kilka osób. Jej odwaga w czerpaniu z życia pełnymi garściami jest dowodem na to,  
że można żyć aktywnie w każdym wieku.

– Niezależnie od wieku apetyt jest na wszystko, na miłość, na seks, na życie, tylko po prostu w mniejszych 
dawkach, w innych proporcjach i z innym natężeniem, i nie z taką intensywnością – dodaje z uśmiechem. 
– To, ile mamy lat, jak wyglądamy, nie jest istotne, ważne, by robić to, co kochamy, to, co daje nam szczęście. 
Pani Wika niestrudzenie walczy ze stereotypowym definiowaniem starości – mówi o sobie, że sama jest 
protestem. Niezwykle aktywna, nie tylko w środowisku seniorów, skupia wokół siebie ludzi, z którymi „od-
czarowuje” starość. 
– Pokazuję wszystkim, że starość to nie jest niepełnosprawność – podkreśla pani Wika, która niezwykle 
ceni sobie samodzielność i niezależność.
Samodzielność to cecha pożądana przez większość starszych osób. Chcą zachować ją jak najdłużej, a w tym 
bez wątpienia pomagają różnego rodzaju aktywności fizyczne. Regularne ćwiczenia wpływają na poprawę 
koncentracji, pamięci i funkcji poznawczych. Zwraca na to uwagę dr Hanna Bednarek, prof. Uniwersytetu 
SWPS, w artykule Endorfiny zalecane w każdym wieku: „badania mówią, że im ćwiczenia są bardziej uroz-
maicone, tym lepiej postrzegamy swoje otoczenie społeczne, tzn. lepiej się czujemy. Potwierdzają także, że 
aktywność fizyczna ma wpływ na wyższą jakość życia”. 
Świadomość na temat pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie rośnie i  widać to także 
w działaniach firm skierowanych do pracowników, które coraz częściej realizują programy wellbeingowe. 
Zagadnieniem dbałości o zdrowie pracowników i korzyści, które płyną z realizacji tych działań, zajęły się 
w swoich artykułach opublikowanych w niniejszym wydaniu: Magdalena Kopała, Konstancja Tanjga-Na-
wrot oraz Jagoda Zygiert. 
Natomiast ze stereotypowym traktowaniem pracowników 50+ w  swoim artykule rozprawia się Maria 
Wawrzyniak, która wymienia korzyści płynące z zatrudniania dojrzałych i doświadczonych pracowników, 
obalając przy tym mit, że starsi pracownicy są mniej wartościowi, nie chcą się uczyć i wciąż korzystają ze 
zwolnień lekarskich. Przekonuje, że na dynamicznym rynku pracy, na którym ciężko o specjalistów – warto 
dostrzec potencjał osób starszych. 
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Aż 87 proc. pracowników jest 
zdania, że to właśnie pracodawca 
powinien zachęcać i motywować 

pracowników do działań 
wzmacniających zdrowie, w tym 

zdrowego stylu życia. 
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  W biznesie wartości: uczciwość
  Pracownicy 50+ mają potencjał 
  Inwestycja w zdrowie pracowników
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14 PRZYWÓDZTWO

28 MÓZGOBRANIE
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  Nasi pracownicy chętnie dzielą się wiedzą
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Targi CSR „Biznes we 
współpracy"
 
Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk 
firm społecznie odpowiedzialnych, a także usług ofero-
wanych w tym zakresie.
Hasło 7. Targów CSR brzmiące „Biznes we współpracy” 
ma na celu podkreślenie wagi znaczenia „współpracy” 
w biznesie i jej roli w rozwoju społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstw. Odzwierciedla również 
zapowiedzi o poświęceniu części merytoryczno-
-konferencyjnej wydarzenia tematowi szeroko pojętej 
„współpracy”.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu przypomina tym 
samym, że współpraca w biznesie realizowana może 
być na wiele sposobów. To koalicje i partnerstwa, 
ale także poszczególne inicjatywy firm wymagające 
zaangażowania interesariuszy. To wreszcie nieodłączny 
element takich działań jak np. wolontariat, kampanie 
społeczne, akcje prośrodowiskowe czy konsumenckie.
Podczas tegorocznej, już 7. edycji wydarzenia organi-
zatorzy spodziewają się około 80 wystawców 
i 2000 zwiedzających.

12 kwietnia 2018 – Warszawa
Organizator: Forum  
Odpowiedzialnego Biznesu
Informacje: www.odpowiedzialny-
biznes.pl/targiCSR

Brunch EB 
 
Od czego zacząć ten proces? Jak stworzyć EB oparty 
na komunikacji human2human? Jak menedżerowie 
wpływają na markę pracodawcy? 
Na te i inne pytania poszukają odpowiedzi organizato-
rzy Brunch EB, którzy przyjrzą się kondycji EB w Polsce 
oraz zastanowią się w jakim kierunku zmierzają 
organizacje, jakie są dominujące trendy i powtarzające 
się problemy. Pomogą im w tym EB-eksperci - prak-
tycy z dużych polskich firm, eksperci technologiczni 
oraz stratedzy EB, którzy wspierają organizacje we 
wdrażaniu kompleksowych strategii. Wystąpienia eks-
pertów odbywać się będą w formacie TED. Krótki czas 
wystąpień będzie wymagał od każdego z prelegentów 
dynamiki oraz zwrócenia uwagi na kwintesencję 
omawianego zagadnienia. 
W programie m.in.:
– ”Faux Pas” w EB - jak go uniknąć? – panel 
dyskusyjny.
– Rola HR w budowaniu i wspieraniu marki praco-
dawcy.
– Dlaczego zatrzymanie pracownika jest dziś ważniej-
sze niż kiedykolwiek?
– Jak skutecznie opowiedzieć historię swojego 
pracodawcy?
– Czy znasz prawdziwe powody odejść z Twojej firmy?

12 kwietnia 2018 – Łódź
8 czerwca 2018 – Warszawa
13 czerwca 2018 – Poznań
Organizator: Studio Wiedzy
Informacje: www.brunchEB.pl 

I Kongres Zaufania
 
Zaufanie jest podstawą biznesu. Jeśli nie dba się 
o budowanie relacji oraz wiarygodność, to bardzo ciężko 
jest pozyskać wartościowych partnerów biznesowych 
oraz współpracowników.
I Kongres Zaufania to wydarzenie, na którym spotkają 
się przedstawiciele świata nauki i doświadczeni ludzie 
biznesu. Event ma być miejscem do wzajemnej 
inspiracji, dzielenia się wiedzą i narzędziami w zakresie 
psychologii zaufania.
Poruszane tematy to m.in:
– Jak unikać strat i pułapek w psychologii zaufania?
– W jaki sposób budować firmę w oparciu o zaufanie?  
   - historia Crusar.
– Jak budować wartość dodaną w firmie wykorzystując 
zaufanie?
– Dlaczego bez zaufania nie ma szans na jasną i spójną 
komunikację?
Prelegenci: Gordon Headley, Federico Tonetti, Karol 
Kundzicz, prof. Rafał Ohme, Sebastian Kotow, Nikolay 
Kirov, prof. Piotr Zielonka, Monika Pakulska.
Podczas Kongresu organizatorzy podzielą się z uczest-
nikami specjalnym raportem, który zawiera wnioski 
z badań przeprowadzonych w 2016 i 2017 roku na temat 
skutecznego zarządzania zaufaniem w biznesie. Raport 
zawiera najlepsze praktyki wdrażania zaufania oraz 
najczęściej popełniane błędy i wnioski z nich płynące.

19-20 kwietnia 2018 – Warszawa
Organizator: Institute of Behavioral 
Design
Informacje: www.konferencjazaufa-
nie.pl
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IX Międzynarodowa 
Naukowa Konferencja 
Coachingu - Coaching 
jako narzędzie  
systemowej zmiany
 
Celem konferencji jest przedstawienie szerokiej 
gamy systemowych podejść w coachingu oraz ich 
zastosowań w dzisiejszym skomplikowanym i szybko 
zmieniającym się świecie. Celem konferencji jest 
również wymiana wiedzy, ukazanie ciekawych 
i wartościowych praktyk oraz integracja środowiska 
coachów w Polsce. 
Konferencję współtworzyć będą wybitni międzynaro-
dowi eksperci – w roli keynote speaker’ów wystąpią 
m.in. prof. Jonathan Passmore oraz prof. Peter 
Hawkins z Henley Business School.
Poruszane tematy to m.in.: 
– Turkusowe organizacje i samoorganizujące się 
zespoły a coaching.
– Coaching grupowy oraz coaching zespołowy i ich 
rola w systemowych zmianach w organizacji.
– Leadership i zarządzanie w świecie VUCA a coaching. 
– Nowe trendy w systemowym podejściu w coachingu.
– Jak ewaluuuje coaching w zmieniającym się świecie. 
– Motywacja i motywowanie w procesie systemowej 
zmiany w organizacji.
– Od ja do ekosystemu - U.LAB.

27-28 kwietnia 2018 – Warszawa
Organizator: Centrum Coachingu 
i Mentoringu Akademii Leona Koź-
mińskiego
Informacje: www.kozminski.edu.pl/
ixkonferencjacoachingu/

XIII Krakowskie Forum 
Wynagrodzeń
 
Bo wynagradzanie też jest sztuką - sztuką 
motywowania, ustalania stawek płac, zarządzania 
wynagrodzeniami.
W programie forum m.in.:
– Sztuka wynagradzania – jak wygrać na rynku pracy?
– Następne 5 lat w działach C&B - jakim wyzwaniom 
będziemy musieli sprostać?
– Zmiana systemu premiowania w CAN-PACK S.A.
– Zarządzanie wynagrodzeniami w wielopokolenio-
wych organizacjach.
– Skutecznie wynagradzać – czyli o czym pamiętać 
tworząc strategię wynagrodzeń w obecnych warun-
kach rynkowych.

21-22 maja 2018 – Kraków 
23 maja 2018 - warsztaty – Kraków
Organizator: Sedlak & Sedlak 
Informacje: www.kfw.sedlak.pl

XXVII Kongres Kadry
 
Aby organizacja odnosiła sukcesy, potrzebuje połączenia 
naturalnych zdolności i wypracowanych umiejętności 
pracowników. Te czynniki determinują nasze myślenie. 
A zmiana sposobu myślenia pracowników, menedżerów, 
zmienia sposób funkcjonowania w organizacji. O tym, 
czy jest to możliwe dyskutować będą uczestnicy 
XXVII Kongresu Kadry. Wszystko pod hasłem: SUKCES 
POUKŁADANY W GŁOWIE #umysł #technologia #talent.
W tej edycji wśród prelegentów znajdą się m.in.: 
– Rafał Borsuk - najbardziej utytułowany zawodnik 
freestyle'u w Polsce, 
– Jakub B. Bączek - trener mentalny i biznesowy, 
– Eric Kessel - współzałożyciel i dyrektor kreatywny 
międzynarodowej agencji reklamowej KesselsKramer, 
– Jacek Walkiewicz - psycholog, znakomity mówca 
motywacyjny. 
Gościem specjalnym będzie Kayah - jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych głosów w Polsce, wokalistka, kompo-
zytorka, producentka muzyczna. 
Drugiego dnia kongresu projekty personalne zapre-
zentują praktycy, m.in.: Techland, BASF, Capgemini 
Objectivity, Saint-Gobain, Accenture.

14-16 maja 2018 – Warszawa
Organizator: Nowoczesna Firma S.A  
Informacje: www.kongreskadry.pl
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Z DJ  Wiką  
rozmawiała Katarzyna Patalan

STAROŚĆ 
jest tylko moim 
PŁASZCZEM
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Wirginia Szmyt DJ  Wiką 
stała się ponad 20 lat 
temu, gdy zaczęła pro-
wadzić potańcówki dla 
seniorów. Organizowane  
przez nią imprezy wciąż 
cieszą się niesłabnącym 
zainteresowaniem – nie 
tylko seniorów. Została 
okrzyknięta najstarszą 
didżejką w kraju. Zanim 
przeszła na emeryturę, 
przez 30 lat pracowała  
z trudną młodzieżą

DJ  WIKA

„Didżejuje” już pani od blisko 
25 lat, a prowadzone przez 
panią potańcówki cieszą się 
niesłabnącą popularnością. 
Ludzie lubią spędzać czas na 
parkiecie, bo… muzyka łączy, 
rozwesela, a może jest orężem 
w walce z samotnością? 

Bo muzyka jest czarodziejem, 
proszę pani. Bez muzyki świat byłby 
bardzo pusty. Niech pani zobaczy, 
muzyka towarzyszy nam od samego 
początku, od dnia narodzin, towa-
rzyszy nam wszędzie. Niemowlę 
ma grzechotki, mama mu śpiewa, 
muzyka jest w teatrze, w koście-
le – jest wszędzie. Co więcej, ma 
właściwości relaksacyjne i lecznicze, 
przecież z powodzeniem funkcjonują 
muzykoterapie. Gdybym była jakimś 
wielkim autorytetem, to nauczanie 
śpiewu i muzyki w szkołach byłoby 
obowiązkowe. Muzyka uwrażliwia 
człowieka, powiedziałabym, że budu-
je jego inteligencję. 

Emocjonalną? 
Tak. Inteligencję emocjonalną – i to 
jest niezwykle istotne. Muzyka rege-
neruje mózg, uspokaja. Gdy człowiek 
kocha muzykę, to odlatuje. Pasjami 
czytam felietony Jerzego Maksymiu-
ka, kompozytora i dyrygenta, które 
publikowane są na łamach „Charak-
terów”.

Bo pani chyba lubi charyzma-
tyczne i energiczne osoby, 
a mistrz Maksymiuk z pewno-
ścią do takich należy.

Uwielbiam sposób, w jaki prowadzi 
koncert, dyryguje. Natomiast jego 
felietony, tak jak jego muzyka, dy-
rygentura, są pełne emocji i wielkiej 
mądrości. To się słyszy i czuje, i to 
jest piękne. Naprawdę.

Bez wątpienia muzyka ma 
siłę… 

I dodaje tej siły seniorom, bo przecież 
taniec ułatwia chociażby poznanie 
nowych osób, a wielu seniorów jest 
samotnych. Młodzi mogą się spotkać 
wszędzie, ładną dziewczynę moż-
na zaczepić na przystanku, można 
uśmiechnąć się w kawiarni, w dysko-
tece, a ze starszymi jest już zupełnie 
inaczej. Przyczyną jest pewna bariera, 

która wynika z przekonania, że 
nie zawsze coś wypada. A zabawa 
taneczna jest taką formą, że wszystko 
wypada. Można panią zaprosić do 
tańca, powiedzieć, że pani mi się bar-
dzo podoba, że pani jest piękna itd. 
No i już. Nawiązuje się nić sympatii. 
Poza tym dla osób samotnych taniec 
to też chwila, gdy mogą się przytulić, 
poczuć bliskość drugiego człowieka, 
bo ta bliskość w tańcu jest natural-
na. Szczególnie tango wprowadza 
w ekstazę, pobudza wszystkie zmysły, 
wyzwala ochotę na flirt. Wtedy wiek 
przestaje być barierą.
Pozwolę sobie zacytować Magdalenę 
Samozwaniec, która zwykła mówić, 
że „starość apetyt ma na wszyst-
ko, tylko zęby nie te”. Niezależnie 
od wieku apetyt jest na wszystko, 
na miłość, na seks, na życie, tylko 
po prostu w mniejszych dawkach, 
w innych proporcjach i z innym 
natężeniem, i nie z taką intensywno-
ścią. Niemniej obserwując niektóre 
seniorki, mogę powiedzieć, że tem-
perament się nie starzeje. Przecież 
taniec nie powinien być tylko dla 
młodych, bo dla starszych taniec 
może być doskonałą gimnastyką 
korekcyjną. Wspomaga układ ner-
wowy, pomaga w pokonaniu bólu, 
a także przyczynia się do większego 
zsynchronizowania ruchu, a co za 
tym idzie piękniejszego poruszania 
się na co dzień.

Przyznaje pani, że celem 
prowadzonych przez panią 
potańcówek jest to, by ludzie 
się po prostu polubili. Ma pani 
wrażenie, że to się udaje? 

Tak, jestem o tym przekonana. Choć 
oczywiście są ludzie toksyczni, tacy, 
których trzeba unikać. Mam na my-
śli tych, którzy są wiecznie niezado-
woleni, wiecznie pełni krytyki, ciągle 
im o coś chodzi, ale ja nie muszę z ta-
kimi ludźmi przystawać. Moja siła 
tkwi w tym, że mogę sobie dobierać 
towarzystwo, decydować, z kim chcę 
rozmawiać, a z kim nie. Kontakty 
z ludźmi są bardzo istotne, ważne, 
by człowiek nie był samotny. Zwłasz-
cza gdy nie utrzymuje kontaktu 
z rodziną – bądź jej po prostu nie 
ma. Zdrowie, rodzina, przyjaźń są 
istotne w każdym wieku. Możliwość 

posiadania kogoś, do kogo zawsze 
możemy się zwrócić – to jest właśnie 
szczęście. Owszem, pieniądze są też 
ważne, ale w następnej kolejności. 
Jednak w podeszłym wieku bardzo 
istotne są sympatyczne relacje 
z ludźmi, bo jeżeli ktoś nawet nie 
ma rodziny, to daje mu to poczucie 
bezpieczeństwa. Człowiek, który ma 
i dba o takie relacje jest pełen empa-
tii przez co jest dobrze postrzegany 
przez innych, a co za tym idzie – nie 
stwarza barier i nie izoluje się. 

Ma pani w sobie niespożyte 
pokłady energii i niezaspokojo-
ny głód życia. Zawsze pani taka 
była, czy to przyszło z wiekiem? 

Zawsze taka byłam. W przeciwnym 
wypadku chyba nie dałabym rady 
przez wiele lat pracować w zakładzie 
poprawczym z trudną młodzieżą. 
Najpierw robię, potem myślę, ale 
myślę szybko i robię szybko, i muszę 
przyznać, że denerwują mnie ludzie, 
którzy są flegmatyczni, niezdecydo-
wani i powolni. Życie wciąż stawiało 
przede mną nowe, nie zawsze łatwe 
wyzwania, którym po prostu mu-
siałam sprostać. To mnie nauczyło 
samodzielności i odpowiedzialności. 
Doszłam do wniosku, że najlepiej 
będzie, gdy sama coś zrobię, by jak 
najdłużej być samodzielną – dla 
seniorów to bardzo ważne, by jak 
najdłużej być aktywnymi i samo-
dzielnymi. W tym roku kończę 80 lat, 
a mieszkam sama, sama sprzątam, 
sama robię zakupy – staram się, 
by jak najdłużej nie potrzebować 
opierać się na kimś. Co więcej, sama 
myję okna. Tylko teraz stwierdzam, 
że już chyba przestanę, bo parapet 
się zmniejszył. Nie wiem dlaczego? 
Zawsze był szeroki (śmiech). 
To jest po prostu sygnał, że już nie 
powinnam tego robić. Kontroluję sie-
bie i np. sprawdzam, jak długo mogę 
miksować muzykę, by robić to dobrze 
i na dobrym poziomie. To ważne, bo 
na sali czasem jest tysiąc, a czasem są 
dwa tysiące ludzi, którzy przychodzą, 
by mnie posłuchać. Nie chcę grać 
zmęczona, by nie wzbudzać litości, 
bo uważam, że jeżeli ktoś przychodzi 
grać, to musi być po prostu energe-
tyczny, bez względu na wiek, tylko to 
pozwoli rozkręcić całą salę. 



www.miesiecznik-benefit.pl 11

WYWIAD / miesięcznik Benefit / 04(73)/2018

Pani recepta na dobrą imprezę...
Energia daje nastrój. Dlaczego 
seniorzy mnie lubią? Bo jestem ich 
koleżanką, ich rówieśniczką, patrzą 
na mnie i wiedzą, że też tak mogą. 
No jak to, Wika może, a ja nie mogę? 
To ich mobilizuje do aktywności. 
Nie stwarzam barier, nie jestem 
gwiazdą, robię to, co kocham, dzięki 
temu jestem autentyczna i ludzie 
mnie lubią – bez względu na wiek. 
Co więcej, wciąż promuję swój wiek, 
mówię, ile mam lat, nie wstydzę się 
swojego wieku, to daje mi siłę. 

Myśli pani, że jest inspiracją dla 
innych seniorów, by też realizo-
wali się w swoich pasjach? 

To jest moje życie, robię to, co 
kocham, żyję tak, jak lubię, i nie 
oczekuję poklasku. Nie muszę się 
wszystkim podobać. Nikt nie musi 
mnie naśladować. Jeden z moich 
sąsiadów powiedział mi raz: „Pani 
Wiko, pani wie, jak mówią o takich 
jak pani? Że mają tu” – i popukał się 
w głowę. Odpowiedziałam mu, że 
wręcz odwrotnie, bo ja żyję tak jak 
żyję, ale ja, proszę pana – niech pan 
wybaczy – ja chodzę, a pan szura. 

Szura! Pan wlecze się po tym chodni-
ku, szuru, szuru nogami. To powiem 
panu, że ja wolę mieć tu – i wskaza-
łam na głowę – i chodzić z podniesio-
ną głową, niż szurać (śmiech).
To ważne też, by zająć się pracą 
np. na rzecz seniorów, utrzymywać 
z nimi kontakt, może działać w wo-
lontariacie – być między ludźmi. Żyć 
z optymizmem, bo już mniej przed 
nami, niż za nami.

Z pewnością niejedna osoba 
pomyślała o pani, że ten strój 
zbyt swobodny, ta fryzura zbyt 
frywolna, a szminka zbyt czer-
wona, że to w pewnym wieku 
już nie wypada… 

Oj tak, nie tylko pomyślą, ale też 
nieraz powiedzą, ale ja wtedy odpo-
wiadam: może wam nie wypada, ale 
mi wypada (śmiech).

Nie lubi pani ograniczeń? 
Kocham wolność. Nie znoszę 
ograniczeń, nie znoszę przymusu. 
Zawsze tak było. Gdy pierwsze 
małżeństwo nie do końca spełniało 
moje oczekiwania, to się rozstali-
śmy. Po prostu. Chciałam być dla 
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kogoś całym jego światem. No i zna-
lazłam kogoś takiego. Byłam całym 
światem, byłam tą jedyną. Miałam 
poczucie wielkiej miłości, wielkiego 
szczęścia, wielkiego szaleństwa. I to 
jest to. 

Czyli to nie wiek nas ogranicza, 
ale brak pewności siebie, strach 
przed zmianą i jej konsekwen-
cjami? 

Przede wszystkim musimy siebie 
akceptować, pokochać siebie ze 
swoimi wadami, bo każdy je ma, 
niezależnie od wieku. Nie mogę 
rywalizować z pięknymi, młodymi 
dziewczynami, bogatymi celebryt-
kami, które mają torebki po czter-
dzieści tysięcy złotych. To jest ich 
życie. Ja znam swoje możliwości. 
Mam cztery czy pięć torebek war-
tych po sto złotych każda. Są bardzo 
fajne, nie ubolewam z tego powodu, 
że są droższe torebki, a już na pew-
no nie wpływa to ma moją pewność 
siebie. Powszechnie wiadomo, że 
emeryci w Polsce nie mają najłatwiej 
i muszą sobie jakoś radzić i żyć za te 
skromne emerytury. Jestem jedną 
z nich, dlatego nie wywyższam się, 
nie występuję w piórach i generalnie 
nie lubię się przebierać. Ubieram się 
w sieciówkach, ale wydaje mi się, że 
mam charakterystyczny dla siebie 
styl. Uwielbiam bluzki z nadruka-
mi, cyrkoniami i czerń. Czerń jest 
elegancka. Nie lubię grać w koloro-
wych rzeczach – trochę zapatrzyłam 
się na swoich młodszych kolegów 
DJ-ów, oni też do pracy przychodzą 
ubrani tak zwyczajnie, tak bardzo 
roboczo, no to przecież ja się też nie 
będę tak wieczorowo stroić. No bez 
przesady. Czasem, kiedy mam duży 
event, zakładam np. jakąś czarną 
bluzkę z falbanami, ale to wszystko, 
bez ekstrawagancji. Taki spokojny 
styl, utrzymany w czerni. 

Czerń, by trochę „zniknąć” za 
konsoletą? 

Chyba nie, po prostu lubię czarny, 
to naturalne, bo jestem blondynką. 
To mój naturalny kolor włosów, 
choć czasem lubię dodać mojej 
fryzurze trochę zadziorności i użyję 
czerwonego lakieru, a co mi tam 
(śmiech). 

Prognozy mówią, że w 2060 r.  
co trzeci mieszkaniec Polski 
będzie emerytem, m.in. dla-
tego pojawia się coraz więcej 
działań, z różnych obszarów, 
skierowanych do tej grupy 
wiekowej. Jak pani ocenia takie 
działania? 

Pracuję z seniorami od wielu lat. Będąc 
na emeryturze, spędziłam trochę cza-
su za granicą. Widziałam tamtejszych 
emerytów, obserwowałam starość 
za granicą i naszą starość. U nas od 
wieków nie było ani polityki senioral-
nej, ani systemowej państwowej opieki 
dla starszych osób, ponieważ starsze 
osoby zwykle pozostawały wyłącznie 
pod opieką rodziny. Mieliśmy bardzo 
piękne rodziny pokoleniowe. 
Gdy sama zostałam emerytką, kole-
żanka zachęciła mnie, bym zajęła się 
seniorami, bym weszła w ich świat. 
Gdy prowadziłam Klub Seniora 
w Domu Kultury przy alei Krakow-
skiej, pomyślałam, że zorganizuję dla 
seniorów wczasy nad morzem, bo 
nigdy wcześniej tam nie wypoczywa-
li. Najpierw zaczęło się od jednego 
ośrodka w Ostrowie, do którego 
w 2000 r. pojechało 40 seniorów, 
a z biegiem lat udało się tę ideę na 
tyle wypromować, że do naszych 
działań włączyły się inne ośrodki 
i do dziś seniorzy jeżdżą nad morze 
– w ramach tzw. Wczasów za grosik. 
Ja prowadzę już tylko jeden turnus, 
pozostałe koordynują wolontariusz-
ki, bo w sumie wyjeżdża co roku ok. 
dwóch tysięcy osób. Warto jednak 
dodać, że na tym pierwszym turnu-
sie byli seniorzy, którzy widzieli pol-
skie morze po raz pierwszy w życiu, 
w wieku 75 lat. Z perspektywy czasu 
widzę, że zrobiłam bardzo dużo, by 
przede wszystkim pokazać ludziom 
pewne możliwości.
Zaczęłam pracę z seniorami w latach 
90., nie było jeszcze uniwersyte-
tów trzeciego wieku, w piwnicach 
powstawały dopiero kluby seniora 
– wszystko raczkowało. To właśnie 
wtedy pomyślałam, że starość w takim 
wydaniu jest uwłaczająca. Nikt nie 
chce być stary, dlatego że nikt nie 
szanuje starości. Jest biedna, brudna, 
zaniedbana, chora, a przecież starość 
to nie znaczy niesprawność, jest jedną 
z pór roku, jak wiosna, lato, jesień, 

zima. My mamy również cztery pory 
roku naszego życia. 
Polsce wciąż daleko do standardów 
krajów zachodnich, gdzie opieka nad 
osobami słabszymi, czyli seniorami 
i osobami niepełnosprawnymi, stoi 
na bardzo wysokim poziomie. U nas 
wszystko idzie w dobrym kierunku, 
ale wciąż jest wiele do zrobienia. 
Dobre i przyjazne państwo to takie, 
dla którego każdy obywatel, bez wzglę-
du na wiek, zasługuje na szacunek 
i uwagę.  A senior to obywatel, który 
najpiękniejsze lata i siły poświecił na 
budowanie wspólnego domu, który 
dumnie nazywamy Ojczyzną. Warto, 
by o tym pamiętać i doceniać to.

Wspomniała pani o stereoty-
powym definiowaniu starości. 
Do walki z tą obiegową opinią 
wymyśliła pani paradę senio-
rów i „wyciągnęła” emerytów 
na ulicę?

Chciałam pokazać wszystkim, że 
starość to nie jest niepełnosprawność. 
Wymyśliłam paradę po to, by pokazać 
młodym tych starszych, którzy wcale 
nie są schorowani, nie są zaniedbani, 
brzydcy i śmierdzący – są pełni życia 
i wigoru. Mają w sobie radość życia 
i chcą się tą radością dzielić. 
Starość powinna, a nawet musi mieć 
swoje miejsce w społeczeństwie. Sta-
rość potrzebuje poczucia bezpieczeń-
stwa, a młodość świadomości, że też 
kiedyś będzie stara. To jest bardzo 
proste, ale trzeba o tym myśleć, i co 
ważniejsze – trzeba o tym mówić. 
Młodzi powinni zastanowić się  nad 
swoim stosunkiem do starszych 
ludzi, przecież za ileś lat będą po 
tej samej stronie życia. Starość jest 
nieunikniona. Życie to dar, więc nie 
ma co się bać, tylko trzeba w starości 
dostrzec pozytywne strony. Jak to 
zrobić? Należy więcej czasu poświę-
cić sobie, rozwijać swoje pasje, dzielić 
się swoją mądrością życiową, swoim 
doświadczeniem.  Nie należy też bać 
się zmian, bo każda stawia przed 
nami nowe wyzwania, a to praca dla 
mózgu, który poprzez ciągłe bodźce, 
wzmożony wysiłek intelektualny 
– regeneruje się i znacznie wolniej 
starzeje. Oczywiście, że  ważny jest 
też ruch – zgodnie z hasłem: „duży 
ruch, mały brzuch” (śmiech).
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Pani bez wątpienia tę radość 
w sobie ma, a co więcej – dzieli 
się nią z innymi. I wiek w niczym 
nie przeszkadza…

Ja sobie swoje życie zagospodaro-
wałam. Dzięki temu nie odczuwam 
upływu czasu. Nie patrzę w lustro, 
nie przejmuję się, że mam zmarszcz-
ki, bo to nikomu nie powinno prze-
szkadzać. Jako pierwsza z seniorek 
zaczęłam protest na samej sobie, ja 
jestem protestem, protestem prze-
ciwko stereotypowemu podejściu do 
starości. Powiedziano mi – jak to, 
no przecież nie wypada, pani w nocy 
gra w klubach. A ja odpowiadam 
– wypada. Wiadomo, że didżeje są 
młodzi, ale ja jestem młoda duchem. 
Co to takiego wielkiego? Starość jest 
tylko moim płaszczem. To, ile mamy 
lat, jak wyglądamy, nie jest istotne, 
ważne, by robić to, co kochamy, to, 
co daje nam szczęście. 

Wiek nie przeszkadza także 
w tym, by nadal żyć aktywnie? 

Z moich obserwacji wynika, że 
seniorzy są coraz bardziej aktywni. 
W mieście są ścieżki rowerowe, na 
których mogą bezpiecznie się poru-
szać. Szkoda tylko, że nie są dostępne 
do wypożyczenia takie trójkołowe 
rowery. Starsi ludzie mogliby z takich 
rowerów korzystać, bo one zapewni-
łyby im większe poczucie stabilności. 
Sama też jeździłam rowerem, lubiłam 
to, ale z powodu operacji, którą 
przeszłam, teraz jest to niemożliwe. 
Jeszcze kilka lat temu byłam bardzo 
aktywna, w rozumieniu aktywności 
fizycznej, gimnastykowałam się, 
drążek wciąż jest zamontowany 
w futrynie (śmiech), jeździłam na 
nartach, pływałam. Dziś za bardzo 
nie mam też na to czasu, ale widzę, że 
seniorzy chętnie ćwiczą i cieszy mnie 
to, że powstają kolejne tzw. siłownie 
pod chmurką, bo nie każdego emery-
ta stać na siłownię, a w tej sytuacji już 
nie ma wymówek i trzeba ćwiczyć. Ta-
kich osób jest coraz więcej. Na począt-
ku wzbudzały zainteresowanie, ale 
teraz jest pod tym względem lepiej. 
Kiedy się pokazały pierwsze osoby 
z kijkami, też pukano się w głowę, jak 
się pokazał pan na rolkach, reagowa-
no podobnie, a teraz tutaj śmigają na 
rolkach starsi panowie, z kijkami to 

już chodzi co druga osoba. Seniorzy 
chodzą na basen. Ten trend powoli się 
popularyzuje, ale to jest jeszcze mało. 

A pani aktywności to… 
Jestem bardzo aktywna i raczej jest 
mi potrzebne wyciszenie. Muszę się 
czasem zastanowić, czy nie przece-
niam aby swoich możliwości. Podkre-
ślę, że nie chodzę do lekarzy, na razie 
nie widzę problemu, choć czasem 
sobie myślę, że może warto byłoby 
pójść, zrobić jakieś badania. 

Poprzez szereg różnych swoich 
aktywności walczy pani ze 
stereotypowym postrzeganiem 
starości. Ma pani poczucie, że 
wygrywa?

Tak. Uważam, że to jest wielka rewo-
lucja. Parada seniorów w tym roku 
odbędzie się już po raz piąty. W ubie-
głym roku w warszawskiej paradzie 
wzięło udział 12 tys. osób, bo parady 
odbywają się też w innych miastach. 
Parady otwierałam w Płocku, w Pułtu-
sku, w ogóle we wszystkich mniej-
szych miastach. Przebrane seniorki, 
z bębnami, z muzyką, ze swoimi ze-
społami artystycznymi pokazują swój 
dorobek, mówią o swoich klubach, 
o swoich pasjach, wystawiają swoje 
obrazy. Czy to nie jest cudowne? 

Jest moc – można skwitować 
młodzieżowym slangiem.

Jest energia, ale jednocześnie jest 
świat ludzi, który dotychczas był 
zamknięty, który nie miał możliwo-

ści pokazania się. Teraz warszawską 
paradę seniorów relacjonują media, 
przyciąga masę ludzi w różnym 
wieku. 

Często pani podkreśla, że wiek 
nie przeszkadza w marzeniach. 
Jakie pani ma marzenia?

Chciałabym być zdrowa, w miarę jak 
najdłużej samodzielna, niezależna 
i świadoma. To są chyba najpiękniej-
sze rzeczy, które człowiek powinien 
mieć do końca. Boję się chorób, które 
ograniczają, które w jakiś sposób 
nas zaskakują i kończy się nasze my-
ślenie. To jest dla mnie takie bardzo 
osobiste.
Bardzo się cieszę, że ruch senio-
ra się rozwija, że z dnia na dzień 
zmienia się stosunek do staro-
ści. Nie myślałam o tym nawet 
w moich najśmielszych marzeniach 
nie myślałam, że stanę się osobą 
rozpoznawalną. Stałam się można 
rzec - taką ikoną starości. Co mnie 
bardzo cieszy. Cieszy mnie przede 
wszystkim sympatia ludzi. Gdzie 
nie jadę to mam bardzo wiele 
sympatii, wiele poparcia, wiele 
takich wzruszających momentów, 
które mnie budują i utwierdza-
ją w tym, że właśnie warto było 
pokazać z takim pełnym zaanga-
żowaniem, że starość jest piękna. 
Myślę, że w dzisiejszym świecie, 
świecie kultu piękna i młodości, 
starość została trochę pominięta, 
ale nie zdeptana, i to, że się sama 
pokazała - to jest cudowne. Sami 
seniorzy też muszą dbać o swoją 
pozycję, dbać o swoją godność, pro-
mować tę starość, by młodzież się 
jej nie bała. Po prostu. To jest moje 
marzenie - żeby starość miała takie 
samo miejsce w życiu społecznym 
jak każda inna grupa wiekowa. 
Podstawą jest szacunek – szanujmy 
słabszych, kochajmy słabszych, 
szanujmy siebie nawzajem.
Na zakończenie chciałabym w po-
etycki sposób podzielić się swoim 
przesłaniem:
„Kochaj życie nawet w deszczu,  
gdy samotnie w oknie tkwisz.
Popatrz jak się świat nasz zmienia, 
choć dlatego warto żyć.  
Warto kochać, warto marzyć,  
warto śnić”.

Starość powin-
na, a nawet musi 

mieć swoje miejsce 
w społeczeństwie. 
Starość potrzebuje 
poczucia bezpie-
czeństwa, a mło-

dość świadomości, 
że też kiedyś  
będzie stara.
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Regulować 
wszystko  
czy dawać wolną 
rękę? 

Nie jest to tylko problem młodego pracownika. Cała firma 
funkcjonuje w ten sformalizowany sposób i chociaż coraz 
częściej pojawiają się otwarte postulaty zmian, nic się nie 
dzieje. Zarządzający polskim oddziałem człowiek ma swo-
ją wizję kierowania przez kontrolowanie i formalizowanie 
wszelkich możliwych procesów. Sprawę  ułatwia mu glo-
balna kultura firmy i ścisły charakter przesyłanych z cen-
trali wytycznych. Tak przeregulowana organizacja wypala 
kreatywnych ludzi, w tym Aleksandra, który od pewnego 
czasu aktywnie szuka nowej pracy…
Basia ma ten etap już za sobą. Wcześniej pracowała w dużej 
firmie deweloperskiej i przez cztery lata męczyła się z pa-
tologicznie nieufnym i  kontrolującym szefem. Na jedną 
jej aktywność przypadały trzy tabele raportów, zestawień 

Aleksander pracuje w warszawskiej centrali dużego międzynarodowego 
koncernu. Tuż po ukończeniu studiów z marketingu udało mu się podjąć 
wymarzoną pracę w swojej wyuczonej i uwielbianej dziedzinie. Jego ide-
alistyczne wyobrażenia o charakterze podejmowanej pracy szybko zde-
rzyły się ze smutną rzeczywistością kultury firmy. Zamiast wyzwań zwią-
zanych z kreacją i twórczym poszukiwaniem szans każdy dzień nasycony 
jest rutynowymi działaniami, wypełnianiem niezliczonej ilości procedur 
i proszeniem o akceptację każdej aktywności. 

i analiz. Sztywne ramy i niezliczone zasady pracy mocno 
ją zmęczyły. Postanowiła, że gdziekolwiek się zatrudni, 
pierwszym kryterium wyboru będzie niezależność  i  luź-
na atmosfera pracy. Ambitna dziewczyna dostała się do 
młodej, dynamicznie rozwijającej się firmy reklamowej. 
Agencją tą kieruje młoda kobieta jeszcze przed trzydziest-
ką – przebojowa, charyzmatyczna i  ceniąca swobodę 
w działaniu. Kilkanaście zatrudnionych tam osób ma sporą 
niezależność i  swobodę w aktywnościach. Nie ma jedno-
znacznego podziału zadań i  pozycji. Nowo zatrudnieni 
podlegają opiece i  prowadzeniu przez bardziej doświad-
czonych pracowników, jednak działania te mają charakter 
spontaniczny i nie są w żaden sposób kontrolowane. Basi 
wydawało się, że to raj na ziemi. Po pół roku pracy zmienia 
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zdanie… W praktyce nie do końca wie, za co odpowiada 
i  czego się od niej oczekuje. Wiele jej wysiłków idzie na 
marne, bo niezależni współpracownicy trzymają się swo-
ich priorytetów, a jej projekty spychane są na dalszy plan. 
Brak regularnego dostępu do szefowej oraz precyzyjnie 
postawionych oczekiwań powodują niepokój i  lęk przed 
niesprawdzeniem się lub zwolnieniem. Czuje też, że się 
nie rozwija. Dostaje zadania, które potęgują wrażenie, że 
nie ma ani doświadczenia, ani kompetencji. Pozostawiona 
sama sobie, przeżywa ryzyko popełnienia poważnego błę-
du i strach przed poniesieniem odpowiedzialności. Z dru-
giej strony nikt nie zwraca uwagi na jej dotychczasowe 
umiejętności i doświadczenia. Do wielu projektów chętnie 
włączyłaby się ze swoją wiedzą i umiejętnościami, ale nikt 
jej na to nie pozwala i nie czuje się w obowiązku prowadzić 
młodego pracownika. Tak ceniona przez nią niezależność 
i luźna atmosfera pracy okazały się przyczyną narastającej 
frustracji i strachu…
Basia i Aleksander to moi znajomi. Ich zawodowe historie 
usłyszałem w prywatnych rozmowach w przeciągu ostatnich 
kilku miesięcy. Dbając o  ich prywatność, zmieniłem imio-
na moich bohaterów oraz wybrane informacje, utrzymując 
jednak pierwotny charakter zdarzeń. Opisane tu przypadki 
to wręcz podręcznikowy przykład elementarnych braków 
i  ułomności kadry zarządzającej, które często obserwu-
ję w  wielu organizacjach. O  zgrozo, również na wysokich 
pozycjach! To częsty temat moich rozmów z  menedżera-
mi, którzy szukają złotego środka między regulowaniem 
wszystkiego a dawaniem wolnej ręki w działaniu. Jak więc 
znaleźć takie optimum? Oczywiście nie ma tu jednoznacz-
nej wskazówki ani sztywnych reguł. Złoty środek nie jest też 
dosłownym środkiem między wskazanymi tu skrajnościa-
mi. Do tego potrzebni są świadomi menedżerowie, aby na 
bieżąco i elastycznie dopasowywać styl pracy do możliwości 

i potrzeb poszczególnych pracowników. Przykład Aleksan-
dra pokazuje, że przeregulowanie zabija kreatywność i po-
woduje frustrację. To pierwsza praca mojego kolegi i ponie-
waż nie ma on jeszcze porównania do innych organizacji, 
umiarkowanie reaguje na firmowe opresje. Doświadczenia 
Basi potwierdzają, że pewne zasady i formalna struktura jed-
nak się przydają. Kiedy pracownik nie wie do końca, czego 
się  od niego wymaga, jakie są konkretne kryteria sukcesu 
czy od kogo może oczekiwać wsparcia, czuje się zagubiony 
i zdemotywowany. Oba ekstremalne przypadki niech będą 
okazją do osobistej refleksji o  podstawach menedżerskie-
go rzemiosła. Kierowanie ludźmi wymaga uważności oraz 
elastyczności w  podejściu do pracowników, a  podstawy 
teoretycznej wiedzy na ten temat można odnaleźć chociaż-
by w klasycznym modelu przywództwa sytuacyjnego Paula 
Herseya i Kena Blancharda. Wyraźnie określone zasady są 
tak samo potrzebne jak właściwa przestrzeń do samodziel-
nego myślenia i działania. 
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W biznesie ta różnorodność, zwłaszcza wynikająca ze zde-
rzenia sposobów myślenia, kultur i talentów, może się stać 
największym atutem firmy. Wymaga to jednak zmiany po-
dejścia do modelu zarządzania w organizacji, ponieważ ten 
tradycyjny, bazujący na unifikacji potrzeb pracowników 
i dążeniu do krótkoterminowej maksymalizacji zysku, po-
woli odchodzi do lamusa.

NOWA RZECZYWISTOŚĆ, NOWE PROBLEMY
Menedżerowie stają dziś przed zupełnie nowymi wyzwa-
niami. Muszą nauczyć się inaczej pojmować i  realizować 
swoją rolę, ponieważ codziennie wchodzą na nieznane 
terytoria i mierzą się z nieoczekiwanymi sytuacjami. Dla-
tego większość z nich przyznaje, że czuje się przytłoczona 
tempem pracy i złożonością procesów, jakimi muszą zarzą-
dzać. Ciągły stres, w  jakim funkcjonują, często powoduje 
wzmożony niepokój i spadek wydajności. Świadomość, jak 
destrukcyjny jest ten efekt dla nich samych i  dla organi-
zacji, powinna ich skłonić do refleksji i do poszukiwania 
nowych rozwiązań.
Jak często jednak zastanawiacie się nad realizowanym przez 
siebie modelem przywództwa i nad swoimi priorytetami? 
W dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy zasypywani setka-
mi poradników, które podpowiadają nam, jak żyć, łatwo 
jest zauważyć i naprawić problemy w różnych dziedzinach 
naszego życia. Wielu menedżerów nie potrafi dostrzec po-
dobnych ostrzegawczych znaków w firmie, nie zauważając, 

Warto być  
empatycznym  
liderem

CHRISTIAN  
KURMANN

Bonding&Belonging 
Międzynarodowy mówca 
w zakresie przywództwa 
integracyjnego, osoba 
inspirująca innych,  
speaker na konferencjach, 
autor wielu artykułów 
oraz uczestnik programów 
telewizyjnych i wywiadów.

Wygrają te firmy, których prezesi włączą do procesu zarządzania swoich 
pracowników. Chyba każdy z nas dostrzega, że świat przyspieszył. Żyje-
my w szybko zmieniającej się, skomplikowanej rzeczywistości, w której 
trudno przewidzieć nawet bliską przyszłość. 

że w biznesie przecież także nastąpiło przewartościowanie 
z  modelu autorytarnych decyzji na rzecz emocji i  auto-
refleksji. Ponieważ stary system zarządzania przestał się 
sprawdzać, należy wypracować nowy, oparty na zaufaniu 
do siebie i  współpracowników. Aktywnie angażując się 
w działania zespołu i całej firmy, powinni oni zrezygnować 
z  nadmiernej kontroli i  skupić się na wydobyciu maksy-
malnego potencjału ludzkiego, rozwijaniu indywidualnych 
możliwości i tworzeniu spokojnego, bezpiecznego i inspi-
rującego miejsca pracy. 
To prawda, że świat wokół nas staje się coraz bardziej skom-
plikowany, ale nowy, empatyczny model zarządzania spraw-
dza się w tej niestabilnej rzeczywistości, ponieważ jest oparty 
na niezmiennie aktualnych, ogólnoludzkich wartościach.

LIDER NA MIARĘ CZASÓW
Jeszcze niedawno, gdy zwracałem uwagę menedżerom 
i  prezesom na konieczność wypracowania wewnętrznej 
elastyczności i  otwartości, odpowiadali, że liczą się twar-
de fakty. Okazuje się, że fakty przemawiają na korzyść tych 
„miękkich” umiejętności, bo kierowanie się wartościami 
moralnymi przynosi wymierne rezultaty nie tylko dla jed-
nostki, lecz także dla całej organizacji. Charakterystykę 
nowego modelu przywództwa podsumowuje tak zwana 
„wielka szóstka”, czyli niezbędne dla dobrego zarządzania 
cechy, takie jak zrozumienie, ciekawość, współpraca, koor-
dynacja, kultura i odwaga. 
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Ale tak naprawdę bazę tego modelu zarządzania stanowią 
empatia i  pokora lidera. Empatia jest źródłem tolerancji, 
akceptacji odmienności i umiejętności dostrzeżenia innego 
punktu widzenia. Empatyczny przywódca potrafi zbudo-
wać w nawet bardzo różnorodnym zespole poczucie więzi 
i  przynależności. Dobrze zintegrowana grupa nie będzie 
miała problemów z wzajemnym zrozumieniem i komuni-
kacją, co zaowocuje harmonijną i owocną współpracą.
Lider, który ma w  sobie pokorę, nie kieruje organizacją 
autorytarnie, lecz poprzez zadawanie pytań i otwarcie się 
na innych. Takie podejście dla wielu przywódców będzie 
trudne, bo zaprzecza tradycyjnym metodom zarządzania. 
Rzeczywiście, proces zmiany podejścia może wymagać 
wiele odwagi i  autorefleksji, ale efekty są warte wysiłku, 
ponieważ mogą znacząco poprawić efektywność zespołu 
i całej organizacji. 

RECEPTA NA SUKCES
W dużej mierze to od mentalności i umiejętności przywód-
czych lidera zależy, czy uda się stworzyć spokojne i  inspi-
rujące miejsce pracy, gdzie ludzie poczują się swobodnie 
i  stworzą dobrze współpracujący zespół. W  bezpiecznym 
środowisku łatwiej będzie im wyjść poza strefę komfor-
tu i  otworzyć się na nowe podejście czy to do konfliktów 
w zespole, czy do zakwestionowania przedstawionej oferty. 
Dobry menedżer widzi wartość w odmienności i wyjątko-
wości poszczególnych członków zespołu, wykorzystując ich 
unikatowe zalety i nie pozwalając zginąć w tłumie indywidu-
alnościom. Z drugiej strony zwraca uwagę na zaspokojenie 
jednej z najważniejszych ludzkich potrzeb – poczucia przy-
należności, więzi i akceptacji, budując zgrany i dobrze rozu-
miejący się team. Krótko mówiąc, taki rodzaj przywództwa 
stanowi nową przewagę konkurencyjną, zwiększając kre-
atywność, innowacyjność i rynkową wartość firmy.
Wprowadzając ten model do firmy, realizujemy natural-
ną dla ludzi potrzebę współdziałania, dzielenia się wiedzą 

i umiejętnościami. To nic innego, jak powrót do instynk-
townych stadnych odruchów – ochrony innych, obrony 
przed nieznanym i wspólnego rozwiązywania problemów. 
Z  moich obserwacji wynika, że wdrożenie włączającego 
modelu przywództwa znacząco podnosi wydajność i pro-
duktywność pracowników, a  przede wszystkim buduje 
lojalność wobec firmy. Lojalny pracownik ma większą mo-
tywację, wykazuje się zaangażowaniem i  kreatywnością 
i lepiej rozwiązuje problemy.

DOBRY BIZNES
Naukowcy udowodnili, że podejmując decyzje ekonomicz-
ne, powszechnie kierujemy się nie tylko chęcią zaspokoje-
nia własnych potrzeb, lecz także dążeniem do sprawiedli-
wości i wzajemności. To oznacza, że większość ludzi myśli 
i działa w kategoriach „my”, a nie „ja”, ponieważ daje nam 
to poczucie komfortu i przynależności. Uczciwość, zaufa-
nie, chęć do wspólnego działania to część naszego biolo-
gicznego bagażu, naszego jestestwa. To założenie stanowi 
istotę nowego modelu zarządzania.
Przywództwo włączające polega w  istocie na ciągłym sa-
modoskonaleniu. Nie można już oddzielić etyki zawodo-
wej i prywatnej. To, jakimi jesteśmy ludźmi, ile pracy wkła-
damy w swój rozwój, determinuje też nasze podejście do 
zarządzania. Dlatego najskuteczniejsi okazują się ci liderzy, 
którzy w pełni rozwinęli swój potencjał emocjonalny, a nie 
tylko intelektualny. Pogłębienie samoświadomości pomaga 
im poznawać nowe sposoby uczenia się, rozwijania siebie 
i innych, i w ten sposób staje się wyjątkową wartością dla 
nich i dla firmy.
Podobne podejście powinno cechować całą organizację. 
W dzisiejszym świecie ważne okazuje się nie tylko co, lecz 
także dlaczego coś robimy. Firma, która ma tego świado-
mość i  kieruje się nie tylko maksymalizacją zysków, lecz 
także szeroko rozumianym wspólnym dobrem, staje się 
atrakcyjna dla dobrych pracowników.

Lider, który ma 
w sobie pokorę, 

nie kieruje  
organizacją  

autorytarnie,  
lecz poprzez  

zadawanie pytań 
i otwarcie się  

na innych.
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praktyk biznesu, trener 
rozwoju osobistego, master 
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wykładowca Akadeamii 
Leona Koźmińskiego, 
szef programowy Studia 
Komunikacji Rozwoju 
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Czy sukces  
zawsze znaczy 
szczęście?

Nie jestem 
wytworem oko-
liczności. Jestem 
konsekwencją 
moich decyzji. 
Stephen Covey

Większość ludzi sądzi, że aby być szczęśliwym, trzeba mieć 
szczęście… A szczęście to nie jest dar od Boga, Losu czy 
Wszechświata. To jest konkretna wiedza, którą można zdo-
być i zastosować we własnym życiu. 
Mało kto w codziennej bieganinie poświęca czas na zbudo-
wanie swojej samoświadomości albo jej update. Ludzie nie 
wiedzą, co jest dla nich ważne, co najważniejsze albo co się 
zmieniło w ich hierarchii wartości na przestrzeni ostatnich 
lat, miesięcy czy tygodni. Co więcej, nie potrafią rozpoznać 
swoich emocji i nie pielęgnują tych dobrych, pożądanych 
w naszym życiu uczuć. Nieświadomie zdają się na wpływ 
otoczenia, które bombarduje nas gigabajtami informacji 
o  wątpliwej jakości, zamiast budować świadomie swoje 
emocje, czyli zarządzać swoim stanem emocjonalnym. 
Ponadto nie każdy z nas jest w życiu konsekwentny i spój-
ny, czyli poświęca najwięcej czasu, uwagi i energii temu, co 
jest dla niego w życiu najważniejsze. 
Ludzie sukcesu nie zawsze są szczęśliwi, gdyż często ich 
sukces zawodowy okupiony jest albo zbyt wysoką ceną, np. 
rezygnacją z życia osobistego czy rodzinnego, albo nie daje 
im spełnienia, bo stoi w konflikcie z ich hierarchią warto-
ści, co odbiera im radość z tego, co robią. 
Spełnieni ludzie sukcesu zwykle sami dbają o swój dobro-

Gdy w prawie 40-osobowej grupie studentów Executive MBA, którą two-
rzą menedżerowie średniego i  wyższego szczebla, zadaję pytanie: „Kto 
z was jest szczęśliwy?”, unosi się do góry zaledwie kilka rąk. Prawie każdy 
ze słuchaczy ma rodzinę, bezterminową umowę o pracę w dużej korpo-
racji lub jest właścicielem dobrze prosperującego biznesu, nieźle zarabia, 
zna języki obce i rozwija swoją karierę zawodową. Dlaczego więc nie uj-
rzałam podniesionego do góry lasu rąk?

stan i świadomie budują swoje szczęście; nic im się w życiu 
„nie udaje” – oni sami kreują swoje szczęście, korzystając 
z paradygmatu wolnego wyboru.

SZCZĘŚCIE ORGANICZNE
Szczęście organiczne nam się przydarza: gdy zjemy coś do-
brego, gdy mamy urlop i świeci słońce, gdy jesteśmy w ra-
mionach ukochanej osoby. Są to sytuacje i stany, w których 
jest nam dobrze i które dzieją się niezależnie od naszej woli, 
choć przy naszym udziale. 
Z poczuciem szczęśliwości wiąże się stan flow – przepływu. 
Jeden z profesorów Uniwersytetu Harwarda Tal Ben-Shahar 
wskazuje trzy obszary zapewniające przepływ w naszym ży-
ciu: gdy to, co robimy, ma dla nas sens, sprawia nam przy-
jemność i mamy do tego predyspozycje (zasada SPP). 
Gdy dostajemy to, czego pragnęliśmy, co nam się podoba, 
odczuwamy naturalne szczęście. 
A co, gdy nie możemy mieć tego, co byśmy chcieli?

SZCZĘŚCIE SYNTETYCZNE
Pierwszym krokiem do szczęścia jest określenie swojego 
wzorca szczęścia. Trudno jest być szczęśliwym, jeśli wa-
runki, w których żyjemy, są sprzeczne z naszą matrycą. By 
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wieść szczęśliwe życie, warto dopasować warunki zewnętrz-
ne do naszego wzorca szczęścia. Naukowcy twierdzą, że jeśli 
w  pracy zawodowej nie masz flow, trzeba zadbać, by inna 
sfera życia – rodzinna lub osobista – ci go zapewniła. 
Ale sposobem na szczęście jest także zmiana obiektu naszej 
koncentracji i uwagi bez zmiany otaczającej nas rzeczywi-
stości. Gdy nie rozpamiętujemy przeszłości, nie gonimy za 
przyszłością, gdy nie deprecjonujemy swoich osiągnięć, 
gdy dostrzegamy drobne przyjemności codziennego dnia 
i doceniamy to, co już mamy, odczuwamy naturalną radość 
i satysfakcję. 
Aby przejąć kontrolę nad własnym życiem, musimy wie-
dzieć, jakie przekonania nami kierują. Czy takie, które nas 
niszczą i nie pozwalają na realizację marzeń, czy takie, któ-
re nas wspierają i motywują do działania. Pierwszy krok do 
zmiany to świadomość, co nas podświadomie ogranicza. 
Warto skupić się na tym, gdzie chcemy dojść, a nie na tym, 
czego się boimy czy obawiamy.
Poczucie szczęśliwości zwykle zapewnia siła płynąca ze 
spójności wewnętrznej, spokój, którego doświadczamy, gdy 
żyjemy zgodnie ze swoimi wartościami, bez względu na to, 
co się dzieje naokoło, wolność, której doświadczamy, gdy to 
my sami decydujemy o swoim życiu, a nie okoliczności ze-
wnętrzne. 
Wewnętrzny spokój i  wolność wynikają z  wiedzy, czego 
chcemy i czego nie chcemy w życiu oraz jacy chcemy w tym 
życiu być. Nasza spójność wynika ze zgody na siebie i z ro-
bienia wszystkiego w zgodzie ze sobą.
Według profesora Daniela Gilberta człowiek posiada umie-
jętność symulacji doznań, czyli doświadczania rzeczy w na-
szej wyobraźni w taki sposób, by poprawiać nasze samopo-
czucie. Na początku w budowanie syntetycznego szczęścia 
trzeba włożyć trochę świadomego wysiłku, ale w miarę po-
wtarzania można tę umiejętność zautomatyzować. 

JAK I PO CO TWORZYĆ SZCZĘŚLIWY  
I ZAANGAŻOWANY ZESPÓŁ?
Wiadomo, że szczęśliwi ludzie są bardziej efektywni, zo-
rientowani na wyniki, rzadziej chorują i biorą zwolnienia 
lekarskie. Wiele firm bada regularnie wyniki zaangażo-
wania, zbiera feedback od zespołu, wkłada wiele wysiłku 
w rozwój komunikacji wewnętrznej. Większość firm oferu-
je różne benefity, które mają sprawić, że pracownicy będą 
bardziej zadowoleni. 

Pytanie tylko, co tak naprawdę sprawia, że ludzie są szczę-
śliwi, otwarci na innych, skłonni do tego, aby „dać z siebie 
coś więcej”. Odpowiedź jest w sumie zaskakująco prosta – 
wystarczy zauważać człowieka, wierzyć w  jego potencjał, 
doceniać jego wysiłek, dać przestrzeń do rozwoju, zaufać – 
i jednocześnie bardzo trudna do wcielenia w życie. Powód? 
Brak lub słabo rozwinięte kompetencje społeczne wśród 
kadry zarządzającej.
Lekarstwem na tę bolączkę może być wsparcie menedże-
rów od samego początku ich kariery w rozwoju tzw. mięk-
kich umiejętności, które zapewniają realizację twardych 
celów w takim samym stopniu jak wiedza specjalistyczna. 
By być człowiekiem budującym świadomie swoje szczęście 
i  inspirującym innych, trzeba rozwijać swoją inteligencję 
emocjonalną, rozumieć i umieć zarządzać zmianą, praco-
wać z nawykami i przekonaniami, odpowiednio wyznaczać 
cele i efekty, które nadają kierunek życia i biznesu, i przede 
wszystkim stać się człowiekiem świadomym tego, kim się 
jest i dokąd się zmierza. 
Czy ta wiedza jest przydatna w  przedsiębiorstwach? We-
dług badań Instytutu Gallupa człowiek szczęśliwy jest  
20 proc. bardziej wydajny. Wydaje się więc, że poczucie 
szczęśliwości pracowników przekłada się znacząco na fi-
nansową wartość firmy.
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Przykładem może być choćby przechodzenie z firmy do fir-
my, zakładanie działalności na współmałżonka i wystawia-
nie nowemu pracodawcy faktur, aby ominąć zapisy wcze-
śniejszej umowy. Takie sytuacje pokazują, że coraz to nowe 
sposoby zabezpieczeń w starciu z nieuczciwością to wciąż 
nierówna walka, bo kiedy lojalność i  uczciwość pracow-
nika nie są przejawem przekonań i wartości danej osoby, 
ale ograniczeń i kontroli,  zawsze znajdzie on nowy sposób 
na ominięcie zakazów, a wiemy doskonale, że Polacy w tej 
dziedzinie wiodą prym także na arenie międzynarodowej.
 
POKUTUJE BRAK ZAUFANIA
Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby tworzenie orga-
nizacji opartej na uczciwości i zaangażowaniu, gdzie każdy za-
trudniony dba o dobro wspólne, w tym pozycję firmy na rynku, 
i przedkłada je ponad własne interesy. Niedostatek wzajemnego 
zaufania nieustannie postępuje i w większości przypadków nie-
stety wynika to z nastawienia samych pracowników. 

W biznesie  
wartości:  
uczciwość

Z roku na rok coraz większy procent przewagi konkurencyjnej firm 
stanowią dobra niematerialne, w tym wiedza, procesy, kultura organi-
zacyjna. W  ten sposób każdy pracownik mający dostęp do informacji 
jest potencjalnym źródłem ryzyka związanego z  ujawnieniem danych 
i przekazaniem kluczowych informacji konkurencji. Choć przedsiębior-
stwa cały czas poszukują coraz to nowych metod, by zabezpieczyć się 
przed nieuczciwymi pracownikami, wszechobecny monitoring, blokady 
na laptopach, umowy poufności i klauzule o zakazie konkurencji nigdy 
nie dadzą stuprocentowej pewności.

Pracodawcy już na pierwszym spotkaniu doświadczają nie-
uczciwości kandydata do pracy, czytając w CV o mocno za-
wyżonych kompetencjach miękkich, znajomości języków ob-
cych, a nawet posiadaniu certyfikatów. Kolejnym przejawem 
nieuczciwości może być kradzież zużywalnych dóbr, z których 
pracownik może korzystać podczas pracy lub w ramach wy-
konywania obowiązków służbowych, takich jak kawa, herba-
ta w pokoju socjalnym, środki czystości czy papier ksero. Jak 
donoszą media, z roku na rok rośnie także liczba fikcyjnych 
zwolnień lekarskich, które obecnie można kupić na portalach 
ogłoszeniowych, bez pojawiania się na wizycie lekarskiej. 
Takie działania już świadczą o  nieuczciwości pracowni-
ka względem pracodawcy i budzą podejrzenia co do jego 
czystych intencji względem wykonywania obowiązków 
służbowych. W ten sposób pracownik jest coraz bardziej 
kontrolowany, a  pracodawca coraz częściej oszukiwany, 
bo w  atmosferze kontroli liczą się zapisy i  klauzule za-
miast prawdziwych wartości. 
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REKRUTACJA MA ZNACZENIE
Przepis na uczciwość to w  pierwszej kolejności odpo-
wiedni dobór kandydatów i  stawianie uczciwości na 
równi z  innymi oczekiwaniami względem przyszłych 
pracowników. O ile czasami zdarza się, że firma w ogło-
szeniu rekrutacyjnym zamieszcza wśród pożądanych 
cech uczciwość, o  tyle już podczas samej rozmowy czy 
testów selekcyjnych nikt o nią nie pyta, brakuje rozmów 
na temat rozumienia uczciwości czy jej przejawów w ży-
ciu kandydata. Potem kiedy staje się pracownikiem, tak-
że to efektywność pracy, plany sprzedażowe są głównym 
tematem rozmów z  przełożonym, a  głębsze wartości 
spycha się na dalszy plan. W ten sposób pracownik wy-
konuje swoje obowiązki, koncentrując się na wyznaczo-
nych celach i określonym zakresie obowiązków, a  takie 
wartości jak uczciwość, lojalność czy bezinteresowność 
zostają za drzwiami firmy.
Doświadczenie w pracy nad wdrażaniem wartości w fir-
mach pokazuje, że już same stwierdzenia, takie jak „Po-
rozmawiajmy uczciwie” czy „Cenię w  tobie uczciwość, 
dlatego…”, sprawiają, że pracownik kieruje się tą warto-
ścią w  codziennych działaniach. Sprawa uczciwości jest 
także ściśle związana z tym, na ile pracownik utożsamia 
się z  firmą. Im bardziej traktuje organizację i  jej zasoby 

jako własne, tym mniejsze ryzyko, że świadomie narazi 
firmę na straty, bywa jednak tak, że to właśnie poczucie 
współwłasności prowadzi do kradzieży przedmiotów co-
dziennego użytku, takich jak materiały biurowe czy arty-
kuły toaletowe. 
Wiele firm szuka obecnie rozwiązań, które pozwolą oce-
nić poziom uczciwości pracownika jeszcze przed jego za-
trudnieniem, dlatego coraz częściej podczas selekcji wy-
korzystuje się system LVA, który poprzez wielopoziomową 
analizę głosu podczas odpowiadania na pytania dokonuje 
oceny uczciwości. Pytania podczas testu dotyczą najczę-
ściej takich kwestii, jak dochowanie tajemnicy, oszustwa 
i łapówki, hazard czy spożywanie alkoholu.
Wdrażanie i mierzenie uczciwości jest o tyle kłopotliwe, że 
to jedna z wartości, którą trudno zweryfikować, kiedy wy-
stępuje, a znacznie łatwiej zauważyć brak uczciwości. Tylko 
w nietypowych przypadkach, takich jak znalezienie cudzej 
własności i  oddanie właścicielowi albo poinformowanie 
o ujawnieniu lub dostępności danych, może być wskazane 
jako przejaw uczciwości, natomiast w codziennych warun-
kach korporacyjnych trudno ją zweryfikować. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że w  czasach konkurencji opartej na 
wiedzy i  informacji lepiej nieuczciwości zapobiegać, niż 
leczyć jej skutki. 

reklama
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Nie są to już osoby, 
które nie rozumieją 
rzeczywistości rynkowej, 
gdyż legitymują się one 
trzydziestoletnim stażem 
pracy i znają dobrze jej 
zasady. 

Pracownicy 50+ 
mają potencjał

Społeczeństwo starzeje się, spada liczba młodych wchodzą-
cych na rynek pracy, co powoduje, że osób w wieku produk-
cyjnym ubywa. Ponadto mało wydolne systemy emerytalne, 
właśnie z  powodu małej liczby osób czynnych zawodowo, 
w  przyszłości będą przyczyną ich coraz dłuższej pracy. 
Wszystkie te aspekty wymuszą reorganizację systemu pracy. 

LUKA POKOLENIOWA
By zapobiec problemom w organizacji wynikającym z luki 
po pracownikach 50+, warto zawczasu zainteresować się tą 
grupą pracowników i kapitałem, jaki ona stanowi. Zmniej-
szenie aktywności zawodowej tej grupy pracowników ma 
także skutki globalne w  postaci ograniczenia możliwości 
wytwórczych całej gospodarki i  dobrobytu społecznego, 
a także wzrostu obciążeń budżetu państwa z tytułu ubez-
pieczeń społecznych spowodowanego wczesnym przecho-
dzeniem na emeryturę. 
Jednak poziom zatrudnienia osób 50+ jest różny w różnych 
krajach, nawet gdy porównujemy ze sobą kraje europejskie. 
I tak według danych Eurostatu z IV kwartału 2016 r. wskaź-
nik zatrudnienia w grupie wiekowej 50–64 lata w krajach 
Unii Europejskiej wynosił 63,90 proc., natomiast w Polsce 
zaledwie 55,90 proc. Na taką sytuację na rynku pracy, gdzie 
ubywa pracowników w wieku 50+, wpłynęło i wpływa na-
dal wiele czynników, a głównie:
‒ Polityka państwa z lat 90. ubiegłego wieku, gdzie promo-
wano zastępowanie pracowników 50+ młodszymi, przez 
ułatwienia w  przechodzeniu na wcześniejsze emerytury 
i  renty inwalidzkie, co miało być antidotum na ówczesne 
duże bezrobocie wśród młodych, zabiegi te jednak nie 

Obecni pięćdziesięciolatkowie to ciągle niewykorzystany zasób. Są to lu-
dzie posiadający przede wszystkim bogate doświadczenie zawodowe, ale 
i życiowe, które z powodzeniem może być wykorzystane przez pracodaw-
ców. Tu powstaje pytanie ‒ co zrobić, by na zmieniającym się pod wzglę-
dem demograficznym rynku pracy wykorzystać ten cenny zasób?

wpłynęły na radykalne obniżenie poziomu bezrobocia 
młodych, jednak istotnie obniżyły poziom aktywności za-
wodowej osób starszych. Z polityki takiej wycofano się, ale 
jej skutki odczuwalne są do dzisiejszego dnia. 
‒ Ciągle obecne są, także wśród pracodawców, powszechne 
negatywne stereotypy, dotyczące starszych pracowników, 
gdzie postrzegani są oni jako osoby słabo wykształcone, 
bez wiedzy o nowych technologiach i znajomości języków 
obcych, roszczeniowych, czy nawet nadmiernie korzystają-
cych ze zwolnień lekarskich. 
‒ Zmiany technologiczne zachodzące po 1989 r., gdzie ich 
tempo nie zawsze wiązało się z wdrażaniem do nich star-
szych pracowników.
‒ Nikłe zachęty ze strony państwa skierowane do praco-
dawców w  celu utrzymania miejsc pracy i  zatrudnienia 
osób 50+, a ze strony pracodawców niechęć do wdrażania 
nowych metod zarządzania kapitałem ludzkim.
‒ Ze strony starszych pracowników poszukiwanie sposobu 
wycofania się z rynku pracy ze względu na ich niechętny 
stosunek do pracy, niskie poczucie własnej wartości i zna-
czenia jako pracownika, a  często konieczność opieki nad 
członkami rodziny.

KONIECZNOŚĆ ZATRUDNIENIA 50+ 
I PŁYNĄCE Z TEGO KORZYŚCI
Bez względu na to, co się dzieje na polskim rynku pracy, 
ulega on takim samym zmianom jak rynek ogólnoświato-
wy, a na nim obserwujemy ciągle zmniejszającą się liczbę 
osób pracujących, co globalnie będzie przyczyną mniejszej 
produktywności wszystkich społeczeństw, a w konsekwen-
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cji ograniczy krąg konsumentów i zahamuje rozwój gospo-
darki. Starsze społeczeństwo to starsi pracownicy, a przez 
to pracodawcy, bez względu na ich preferencje wiekowe, 
powinni się do tego przygotować już dziś, gdyż zatrudnie-
nie osób w wieku 50+ to nie tylko same problemy, co za-
uważono już w krajach Unii Europejskiej, gdzie odsetek ich 
zatrudnienia jest zdecydowanie wyższy niż w Polsce. 
Korzyści z zatrudnienia osób po pięćdziesiątce to między 
innymi:
‒ Ograniczenie kosztów biznesowych związanych ze szko-
leniem młodych pracowników dzięki przekazywaniu przez 
starszych pracowników wiedzy praktycznej, kultury orga-
nizacyjnej i pamięci instytucjonalnej.
‒ Zmniejszenie fluktuacji przez pozostanie w strukturach 
organizacji pracowników 50+, a przez to znaczne ograni-
czenie kosztów związanych z rekrutacją nowych osób. 
‒ Redukcja kosztów pracy dzięki zastosowaniu optymali-
zacji zatrudnienia, wynikającej z  lepszego wykorzystania 
kompetencji doświadczonych pracowników oraz możliwo-
ści wykorzystania zwolnień i ulg oferowanych przez pań-
stwo, np. ulgi w opłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fun-
dusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy też 
skrócenie okresu wypłaty świadczenia chorobowego. 
Redukcja braków w zatrudnieniu dzięki przyjęciu do pracy 
osób w wieku 50+.
‒ Zwiększenie wydajności pracy wszystkich pracowników 
poprzez minimalizację konfliktów międzypokoleniowych 
ze względu na konieczność współpracy w zespołach wie-
lopokoleniowych. 
‒ Zwiększenie motywacji do pracy dzięki uznaniu wiedzy 
i umiejętności każdego z ich członków.
Oprócz mierzalnych i łatwo policzalnych korzyści wynika-
jących z zatrudnienia starszych pracowników pracodawcy 
zyskują także:
‒ Zaufanie pracowników, co przekłada się na wzrost ich 
motywacji do wykonywanych zadań.
‒ Pozytywny wizerunek w  otoczeniu przedsiębiorstwa co 
przekłada się na jego rozpoznawalność, lojalność klientów, 
a przez to na sukces biznesowy.
‒ Wzrost wydajności i kreatywności zespołów, gdzie współ-
pracują różne pokolenia, łącząc najlepsze możliwości 
i umiejętności zarówno starszych, jak i młodszych.

ATUTY PRACOWNIKÓW 50+
Warto także zwrócić uwagę na inne mocne strony starszych 
pracowników, zauważane wśród pracodawców, takie jak: do-
świadczenie wynikające ze stażu pracy oraz zdobytej wiedzy 
i posiadanych umiejętności. Zaangażowanie w realizację po-
wierzonych zadań, sumienność i odpowiedzialność, w przeci-
wieństwie do młodych, którzy często swoją pracę traktują jako 
przejściową czy dorywczą, poszukując ciągle nowego miejsca 
zatrudnienia. Pracownicy w wieku 50+ swojemu pracodawcy 
oferują także solidność i dokładność, a w przeciwieństwie do 
młodych brak lekceważącego stosunku do pracy, gdyż ci ostat-
ni uważają swoją pozycję na rynku pracy jako bardziej uprzy-
wilejowaną z  powodu swojego bardzo dobrego rozeznania 
w możliwościach, jakie on oferuje. Starsi, wbrew obiegowym 
opiniom o tym, iż u danego pracodawcy chcą wyłącznie do-

trwać do emerytury, nie są nastawieni roszczeniowo, a wręcz 
bardziej niż młodzi doceniają swoją pracę i  są w większym 
stopniu lojalni wobec pracodawcy i firmy. Nie są to już osoby, 
które nie rozumieją rzeczywistości rynkowej, gdyż legitymują 
się one trzydziestoletnim stażem pracy i znają dobrze jej zasa-
dy. Ponadto w grupie tej z każdym rokiem rośnie udział osób 
z wyższym wykształceniem.
Inne atuty pracowników 50+ to między innymi:
– Unikatowe umiejętności praktyczne wypracowane w cią-
gu długich lat pracy i olbrzymi zasób doświadczeń tak za-
wodowych, jak i życiowych.
‒ Wypracowane umiejętności społeczne ułatwiające współ-
pracę w  grupie, jak np. umiejętność rozwiązywania kon-
fliktów, nawiązywania kontaktów, zdolności komunika-
cyjne szczególnie w relacjach z klientami w swoim wieku, 
czego młodzi mogą nie potrafić.
‒ Większa wiarygodność w zawodach, na stanowiskach 
i w sytuacjach, gdzie wiek jest postrzegany jako atut.
‒ Ustabilizowane życie rodzinne, a przez to większa kon-
centracja na wykonywaniu powierzonych zadań.
Należy tu jednak wspomnieć, iż nie tylko pracodawcy zy-
skują na zatrudnieniu starszych pracowników, lecz także 
sami pracownicy. Otrzymują oni nie tylko dochody, lecz 
także możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i społecz-
nego. W  rezultacie rośnie ich poczucie własnej wartości, 
a także przydatności zawodowej i społecznej.

RÓWNOWAGA
Podsumowując, celem nieuchronnej reorganizacji pracy 
w firmach powinno być takie wykorzystanie zalet i talen-
tów wszystkich pracowników, niezależnie od ich wieku, by 
jak najlepiej przyczyniały się do ich rozwoju. Natomiast 
pracodawcy, mając na uwadze wszystkie zalety i wady swo-
ich podwładnych wynikające z ich wieku, powinni podej-
mować optymalne działania, które spowodują wzmocnie-
nie zalet i  eliminację istniejących wad. Ponadto przejawy 
wszelkiej dyskryminacji ze względu na wiek należy uznać 
za niezasadne, a nawet destrukcyjne. 

By zapobiec problemom 
w organizacji 

wynikającym z luki 
po pracownikach 

50+, warto zawczasu 
zainteresować się tą 
grupą pracowników 
i kapitałem, jaki ona 

stanowi. 
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Inwestycja 
w zdrowie  
pracowników

Dbałość o  wellbeing w  miejscu pracy otwiera również 
nowe możliwości korzystania z programów wsparcia lokal-
nego i ogólnokrajowego, a  także firm ubezpieczeniowych 
i inicjatyw zewnętrznych.
Do największych korzyści dla pracodawcy należą m.in. po-
prawa parametrów decydujących o stabilności organizacji 
oraz obniżenie części istotnych kosztów. Należą do nich:
– wzrost wskaźników produktywności i  samej produkcji, 
a także poziomu zaangażowania pracowników oraz pozio-
mu satysfakcji zawodowej z wykonywanej pracy,
– większa lojalność pracowników i klientów,
– zwiększenie szans na zatrudnienie nowego personelu i za-
trzymanie doświadczonych pracowników w organizacji,
– zmniejszenie absencji chorobowej pracowników i  ich 
rotacji, co w  bezpośredni sposób wpływa na płynność 
działania firmy oraz minimalizację strat,
– zmniejszenie kosztów ponoszonych z tytułu wypadków 
w pracy i czynników ryzyka zawodowego oraz wdrażania 
programów naprawczych,
– większe możliwości realizacji długoterminowej strate-

Uwzględnianie aspektu zarządzania zdrowiem pracowników przekłada 
się na sprawne funkcjonowanie całej organizacji, a  jej sukces opiera się 
na zdrowych pracownikach i przyjaznym środowisku pracy. Jest wiele ar-
gumentów i czynników, które mogą motywować pracodawców, aby wdra-
żali inicjatywy promujące zdrowie w miejscu pracy – łącząc indywidualne 
praktyki prozdrowotne oraz warunki organizacyjne przedsiębiorstwa, ta-
kie jak kultura organizacyjna firmy czy preferowane przez firmę wartości. 

gii firmy oraz umocnienie jej wizerunku na rynku pracy 
i wzrost konkurencyjności.
Pracodawcy mogą korzystać obecnie z  wielu aktywności 
w sferze promocji zdrowia. Odpowiednie działania powin-
ny być dostosowane do profilu organizacji, a także samego 
wieku pracowników. Projektowanie programów promocji 
zdrowia w organizacjach coraz częściej uwzględnia podział 
na pracowników różnych pokoleń (X, Y, Z), zgodnie z  ich 
potrzebami, oczekiwaniami i różnicami wynikającymi z in-
nych realiów towarzyszących ich wejściu na rynek pracy.
Dobrymi praktykami w tym zakresie są m.in.:
– włączanie wszystkich pracowników w proces ulep szania 
organizacji i  środowiska pracy, co zwiększa przywiązanie 
do firmy i buduje poczucie dbałości o pracownika,
– zachęcanie do poprawy stylu życia po przez dostarczanie 
informacji o zdrowym odżywianiu oraz korzyściach płyną-
cych z regularnej aktywności fizycznej,
– uświadamianie o szkodliwości palenia tytoniu i zachęca-
nie do rzucenia nałogu,
– promowanie zdrowia psychicznego, w tym sposobów ra-
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Oszacowano, że inwestycja 
w promowanie zdrowia 
w miejscu pracy na poziomie  
1 euro – zwraca się 
ponad czterokrotnie w postaci 
mniejszych kosztów absencji.

dzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu za-
wodowemu,
– monitorowanie stanu zdrowia poprzez zapewnienie opie-
ki medycznej pracownikom i ich rodzinom,
– działania ukierunkowane na poprawę samopoczucia 
w miejscu pracy, na przykład elastyczny czas pracy, moż-
liwość częściowej pracy zdalnej czy coraz częściej prefe-
rowane przez najmłodszych pracowników realizowanie 
zadań zawodowych w  większym wymiarze godzin, ale 
tylko przez cztery dni w tygodniu.
Działania te przynoszą wymierne korzyści dla organizacji. 
Oszacowano na przykład, że inwestycja w  promowanie 
zdrowia w miejscu pracy na poziomie 1 euro – zwraca się 
ponad czterokrotnie w postaci mniejszych kosztów absen-
cji. Coraz więcej decydentów w firmach zdaje sobie sprawę 
z  tych zależności, świadomie kształtując środowisko za-
wodowe sprzyjające zdrowiu. Wymaga to długofalowego 
planowania, jednak zdecydowanie opłaca się w  dłuższej 
perspektywie.
 
ZDROWIE PRACOWNIKÓW A SATYSFAKCJA Z PRACY 
I WZROST LOJALNOŚCI
Jednym z  istotnych parametrów, jakie może kształtować 
organizacja, jest poziom morale pracowników, zależne od 
samopoczucia pracownika. Składają się na niego takie czyn-
niki, jak: motywacja, zaangażowanie w  wykonywaną pra-
cę, satysfakcja z  wykonywanej pracy oraz poczucie sensu 
i duma z pracy. Odpowiednie wsparcie kadry zarządzającej 
silnie wpływa na te czynniki, a  jednym z najbardziej efek-

tywnych sposobów realizacji tego wsparcia są kompleksowe 
programy prozdrowotne typu wellness. Łączą w sobie dzia-
łania promujące i poprawiające zdrowie fizyczne i psychofi-
zyczne, a także możliwości medycyny prewencyjnej.
Pracownicy prowadzący zdrowy tryb życia są bardziej 
zadowoleni z wykonywanej pracy niż ci, którzy nie dbają 
o zdrowie. Częściej utrwalają też dobre nawyki wykształ-
cone dzięki programom prozdrowotnym, czyli wprowa-
dzają pozytywne działania dla zdrowia w codzienny tryb 
życia. Z kolei osoby niezadowo lone z wykonywanej pracy 
częściej uskarżają się na dolegliwości zdrowotne, również 
te dotyczące zdrowia psychicznego, takie jak niepokój 
i stany depresyjne oraz przewlekły stres. Aż 87 proc. pra-
cowników jest zdania, że to właśnie pracodawca powinien 
zachęcać i  motywować pracowników do działań wzmac-
niających zdrowie, w tym zdrowego stylu życia. Jednocze-
śnie wprowadzanie programów kształtujących zdrowie do 
organizacji wzmacnia poczucie, że pracodawca dba o za-
trudnionych, aż u 73 proc. pracowników.
Już sam nacisk na aktywność fizyczną i  umożliwienie jej 
realizacji przez pracodawcę może poprawić odczuwa-
ną satysfakcję z  wykonywanej pracy. Badania pokazu-
ją, że istotny wzrost nastąpił w ponad 85 proc. firm, a w   
95 proc. wzrosło również morale pracowników. Wobec 
tych danych podjęcie decyzji o  korzystaniu z  progra-
mów o charakterze holistycznym, może przynieść jeszcze  
większe korzyści. Warto pamiętać, że satysfakcja z  pracy 
rośnie wraz z lepszymi możliwościami dostępu do dodat-
kowych świadczeń. Zjawisko to widoczne jest także u pra-
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cowników, którzy korzystają z oferty programów promują-
cych zdrowie tylko sporadycznie. Badania potwierdziły na 
przykład związek pomiędzy korzystaniem przez pracow-
ników z zajęć sportowych a zmniejszeniem ogólnej liczby 
czynników ryzyka mających wpływ na zdrowie oraz liczby 
dni niezdolności do pracy w ciągu roku.
Zaangażowanie w programy prozdrowotne wiąże się rów-
nież z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy, a co za tym 
idzie – mniejszą liczbą wypadków i skarg wśród pracow-
ników oraz rzadsze kontakty organizacji z inspekcją pracy, 
a także mniejsze ewentualne kary finansowe z tego tytułu. 

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY
Pozytywne oddziaływanie organizacji na społeczeństwo, 
czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, jest jednym 
z  istotnych elementów wpływających na prestiż i  pozy-
tywny odbiór firmy w  środowisku. Nowoczesne podejście 
organizacji i  świadomość konieczności dbania o  zdrowie 
pracowników ma odzwierciedlenie również w zmianach za-
chodzących w życiu społeczeństw. Coraz częściej mówi się 
o  programach prozdrowotnych w  kategoriach wzmacnia-
nia i poszerzania roli zdrowia publicznego. Jakość ochrony 
zdrowia w poszczególnych społecznościach, zarówno o cha-
rakterze lokalnym, jak i globalnym, staje się podstawowym 
ele mentem ekonomicznego rozwoju. Połączenie zaanga-
żowania pracodawców i  pracowników w  podejmowanie 
działań w  celu umac niania zdrowia daje najlepsze efekty. 
Warto również odróżnić promowanie zdrowia od pojęcia 
bezpieczeństwa i higieny pracy, które częściej mają charak-
ter organizacyjny, techniczny i normatywny, a służą głównie 
zwiększaniu produktywności z ograniczeniem nadmiernych 
obciążeń fizycznych i psychicznych oraz ryzyka wypadków 
czy chorób zawodowych. Programy o charakterze prozdro-
wotnym w dużo bardziej złożony sposób wpływają na jakość 
życia pracownika, a także dostęp do świadczeń zdrowotnych 
i badań profilaktycznych oraz dbałość o zdrowie rodziny.

BENEFITY A POZYTYWNY WIZERUNEK FIRMY
Wprowadzenie programów prozdrowotnych do oferty 
stałych benefitów pracowniczych przekłada się również 
na umacnianie pozycji firmy na rynku pracy, budując wi-
zerunek pracodawcy odpowiedzialnego za pracowników 
i  pożądanego zarówno przez osoby z  doświadczeniem za-
wodowych, jak i tych dopiero wchodzących na rynek pracy. 
Wprowadzenie programów wellbeing do zakresu benefitów 
pracowniczych wpisuje się w nurt employer brandingu, co 
ma istotne znaczenie zarówno dla korporacji, jak i średnich 
i  małych firm, zwłaszcza przy rozbudowanej konkuren-
cji. Pracownicy chętniej podejmują decyzję o  nawiązaniu 
współpracy z firmami o silnej, pozytywnej marce. Jednocze-
śnie firmy takie przyciągają więcej kandydatów o wyższych 
kwalifikacjach. Silna marka pracodawcy sprzyja również 
tworzeniu poczucia przynależności do organizacji i pomaga 
budować przywiązanie pracowników do firmy.

PODSUMOWANIE
Inwestycja w  wartość, jaką jest zdrowie pracownika, jest 
dla organizacji jednym z kluczowych czynników kształtu-

jących pozycję i stabilność na rynku m.in. poprzez wzrost 
zaangażowania i  satysfakcji z  wykonywanej pracy. Warto 
zwrócić uwagę również na obecne i przyszłe wymaga nia, 
którym będą musiały sprostać organizacje, wynikające ze 
zmian rynkowych. Wskazują one na coraz większą potrze-
bę zachowania work-life balance, zwłaszcza wśród pra-
cowników z  pokoleń Y i  Z. Wiedza o  tych zależnościach 
pomaga w  kształtowaniu warunków pracy pożądanych 
przez pracowników, a te dzięki temu sprzyjają ich dobremu 
samopoczuciu i zdrowiu.
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Dla wielu emocje okazywane w życiu zawodowym to przepis 
na katastrofę. W pracy ceni się opanowanie, zdrowy rozsą-
dek i koncentrację na zyskach. Wbrew pozorom to właśnie 
taka postawa na dłuższą metę może skończyć się katastrofą. 
Emocje biorą bowiem swój początek z mózgu, przez co sta-
nowią nierozłączną część ludzkiej osobowości. Nikt nie jest 
w stanie w pełni się od nich odseparować.
Emocje są naturalnym stanem aktywności człowieka. 
Częścią mózgu, która odpowiada za tę sferę działania, jest 
międzymózgowie. To ono jest odpowiedzialne za szybkie 
decyzje, spontaniczne działania i stany emocjonalne. To za 
jego sprawą lubimy działać szybko, a czasami też w spo-
sób nieprzemyślany. To tu mieszczą się ludzkie emocje. Od 
budowy tego organu w dużej mierze zależy, czy jesteśmy 
uczuciowi, emocjonalni czy racjonalni.
Najtrudniej utrzymać emocje na wodzy osobom impulsyw-
nym, działającym szybko i pod wpływem chwili. Warto jed-
nak pamiętać, że w biznesie pozytywne emocje są jak najbar-
dziej pożądane. To zrozumiałe, że jeśli ktoś zajmuje się tym, co 
kocha, trudno będzie mu podchodzić do pracy beznamiętnie.
Emocje mają niebagatelny wpływ na zawodowy wizerunek 
człowieka. To od nich zależy sposób komunikacji z pod-
władnymi, współpracownikami czy klientami. Niejedno-
krotnie tłumimy uczucia, by sprawiać wrażenie profesjona-
listy, jednak skutek okazuje się odwrotny do zamierzonego, 
tracimy w ten sposób na autentyczności. Niezadowolenie 
klienta czy współpracownika przekłada się na naszą samo-
ocenę, prowadząc do frustracji i poczucia niespełnienia.
Wbrew powszechnym wyobrażeniom emocjonalność  
w sferze zawodowej nie musi być wadą. Warto zauważyć, że 
w sprzedaży obecność emocji jest czymś naturalnym. Nawet 
osoby, które sądzą, że dokonują zakupu w sposób racjonalny, 
powinny zdawać sobie sprawę, że ostateczna decyzja zapada 
pod wpływem impulsu. Co więcej, ludzie, którzy nas obser-

Wielu z nas hołduje przekonaniu, że w twardym świecie biznesu nie ma 
miejsca na emocje. Tymczasem w dzisiejszych czasach prym zaczyna 
wieść zgoła inne podejście. Dlaczego? Coraz istotniejszą rolę odgrywa bo-
wiem w naszym życiu inteligencja emocjonalna.

wują, oceniają nasze działania pod kątem emocji, choć czę-
sto nie bierzemy tego pod uwagę. Kluczem do sukcesu nie 
jest emocjonalność, uczuciowość czy racjonalność, a raczej 
bycie autentycznym, życie w zgodzie z samym sobą. To wła-
śnie autentyczność sprawia, że wydajemy się godni zaufania.
Choć emocji nie warto się wystrzegać, można je kontrolować. 
Wybuchy gniewu czy niepohamowana euforia nie są, rzecz 
jasna, pożądane w biznesie. Niemniej zdarzają się sytuacje, 
w których zdajemy sobie sprawę, że tłumienie emocji tylko 
pogorszy sprawę. Jak zatem nauczyć się radzić sobie z własną 
emocjonalnością? Okazuje się, że kluczowa jest świadomość 
siebie i trafne odczytywanie targających nami emocji. Te trud-
ne, takie jak smutek, żal czy zazdrość, warto nazywać po imie-
niu i krok po kroku się z nimi rozprawiać. Przede wszystkim 
po to, by częściej towarzyszyły nam te dobre.
Emocje odgrywają w życiu zawodowym większą rolę, niż 
wydaje się wielu z nas. Inteligencja emocjonalna, na któ-
rą składają się m.in. empatia, zdolność radzenia sobie ze 
stresem czy umiejętność motywowania siebie i innych, 
niejednokrotnie okazuje się we współczesnym biznesie 
ważniejsza niż poziom IQ. Świadczą o tym choćby wyniki 
badań przeprowadzonych przez amerykański serwis Care-
er Builder, które potwierdziły, że pracodawcy są bardziej 
skłonni zatrudnić osoby o wysokiej inteligencji emocjo-
nalnej i niższej inteligencji racjonalnej niż odwrotnie. Co 
więcej, trzy czwarte badanych podkreśliło, że w pierwszej 
kolejności awansowaliby pracownika z wysoko rozwiniętą 
inteligencją emocjonalną. 
Zdolność umiejętnego wykorzystywania emocji w pracy 
nie tylko wpływa na wzrost samoświadomości i poprawę 
wizerunku, lecz pozwala dogłębniej zrozumieć potrzeby 
klientów i współpracowników. Warto nauczyć się wyrażać je  
w odpowiedni sposób, pamiętając przy tym o autentycz-
ności.

Niejednokrotnie tłumimy 
uczucia, by sprawiać 
wrażenie profesjonalisty, 
jednak skutek okazuje się 
odwrotny do zamierzone-
go, tracimy w ten sposób 
na autentyczności. 
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Aplikacje  
mobilne 
a transfer wiedzy

Mój mentor zwykł mawiać, że miarą skuteczności szkolenia jest auten-
tyczna zmiana, jaką wywołuje ono wśród jego uczestników. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje tu słowo autentyczna, co rozumiemy jako zmiana 
trwała lub przynajmniej trwająca dopóty, dopóki przynosi efekt. Widzi-
my zatem, że procesy rozwojowe możemy analizować jako uczenie, a na-
stępnie praktyczne transferowanie nowych kompetencji w miejscu pracy. 
Problem efektywności szkoleń jest wart głębszej analizy, gdyż dotyczy on 
wszystkich firm, których budżety na rozwój idą w miliony euro. 

Badania nad transferem wiedzy nie są czymś nowym, 
dysponujemy  tu wieloma rozbudowanymi modelami 
ewaluacyjnymi, od czterostopniowego Kirkpatricka po 
model Return of Investment J. Philipsa. Jednak nowe 
technologie oraz zmiany preferencji w metodach komu-
nikacji u  nowych pokoleń wchodzących na rynek wy-
muszają innowacyjne podejście do tego jakże ważnego 
zagadnienia. 
Dlaczego aplikacje mobilne? Po pierwsze, są one dostęp-
ne dla każdego, gdyż można z nich korzystać non stop 
w dowolnym miejscu, mając dostęp do smartfona czy ta-
bletu. Po drugie, doskonale odpowiadają preferencjom 
młodych osób, jeśli chodzi o metody uczenia się. Wie-
dza jest podawana w sposób konkretny, w małych „por-
cjach” oraz przy użyciu różnych atrakcyjnych metod, nie 
tylko za pomocą tekstu, lecz także w formie  audio oraz 
krótkich filmów instruktażowych. Całość jest interak-
tywna i  połączona hyperlinkami, dzięki czemu tworzy 
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wszechstronne  kompendium z danego zagadnienia.
Współpracując z międzynarodową korporacją szkoleniową, 
miałem okazję testować takie aplikacje podczas światowego 
kongresu szkoleniowego w Belgradzie w  lipcu 2017 r. De-
monstrowano tam rozbudowane aplikacje mobilne dokład-
nie zaprojektowane pod konkretne programy rozwojowe dla  
danej organizacji. W bogatych krajach wysokorozwiniętych 
takie programy nie są czymś nowym, ale z pewnością także 
nie powszechnym. 
Można zaryzykować, że jest to swoista ewolucja e-le-
arningu przechodzącego z  komputerów do urządzeń 
mobilnych. Dzięki temu można w  pełni  wykorzystać 
potencjał, jaki nam daje. Mowa tu chociażby o możliwo-
ściach grywalizacyjnych. Dodatkowo to najlepsza meto-
da dotarcia do młodego pokolenia nazywanego Z, szcze-
gólnie „zaimpregnowanego” na stacjonarne, klasyczne 
metody rozwojowe.
Oczywiście na takie rozwiązania stać tylko firmy dyspo-
nujące znaczącym budżetem szkoleniowym. Co mają za-
tem robić inne mniejsze firmy? Odpowiedzią może być 
aplikacja o  uniwersalnym charakterze koncentrująca się 
np. na kompetencjach młodych kierowników. Przy two-
rzeniu takiej aplikacji miałem okazję pracować w  ostat-
nich miesiącach.
Przyjrzyjmy się zatem, jak zwiększać efektywność transferu 
wiedzy z zastosowaniem nowoczesnych technologii? 
O  odpowiedź poprosiłem Annę Gucwę, która dzieli się 
swoimi doświadczeniami związanymi z tworzeniem pierw-
szej w Polsce aplikacji mobilnej dla menedżerów: 
Przystępując do tworzenia aplikacji, byłam świadoma, że 
jest to rozwiązanie nowatorskie. Poszukując podobnych 
pomysłów, natrafiałam na inne aplikacje, wspierające 
uczenie się, np.  aplikacje do nauki języków obcych. Nie 
znalazłam jednak rozwiązania, które byłoby odpowiedzią 
na potrzeby młodych menedżerów. Przez wiele lat jako 
trener i coach obserwowałam, jak młodzi menedżerowie 
borykają się z codziennymi problemami związanymi z za-
rządzaniem. Podczas pierwszych wywiadów, poprzedza-
jących stworzenie aplikacji respondenci mówili o wyzwa-
niach związanych z uczeniem się i utrwalaniem wiedzy po 
szkoleniach. Wymieniali następujące:
– Ograniczenia budżetowe organizacji związane z  dostę-
pem do szkoleń.
– Wiedza dostępna w internecie jest nieprzefiltrowana, jest 
jej bardzo dużo. Osoby poszukujące konkretnych rozwiązań 
nie wiedzą, jak mają zastosować daną teorię i przekuć ją na 
rozwiązanie konkretnego problemu.
– Brak czasu na poszukiwania konkretnej wiedzy i przy-
swajanie jej.
– Ograniczenia czasowe związane z możliwością utrwala-
nia materiału.
– Trudności z  wdrażaniem poznanych podczas szkolenia 
schematów, technik i narzędzi.
– Motywacja do uczenia się.
Potrzebne zatem było takie rozwiązanie, które będzie 
dostępne dla każdego, atrakcyjne pod kątem metod 
uczenia się i będzie zawierało wiedzę, która jest przydat-
na w codziennym życiu menedżera. Projektując aplika-

cję, za naczelną zasadę przyjęłam użyteczność i pomoc 
w  realnych sytuacjach, związanych z  zarządzaniem ze-
społem.
Aplikacja mobilna umożliwia uruchomienie jej w  każ-
dym miejscu i  czasie, daje absolutną swobodę wyboru 
momentu, w  którym chcemy się uczyć. Wyzwaniem 
jest zaprojektowanie jej w  taki sposób, aby angażowała 
i  zachęcała do zdobywania wiedzy. Ważne jest zróżni-
cowanie form nauki (zgodnie z  cyklem D. Kolba), tak 
aby użytkownicy mogli uruchomić jak najwięcej kana-
łów percepcyjnych. Sprawdza się przedstawianie treści 
merytorycznych w  formie „pigułek wiedzy”, ciekawych 
grafik lub audio i wideo.
Biorąc pod uwagę permanentny brak czasu we współ-
czesnym świecie, forma audio lub wideo umożliwia 
uczenie się podczas wykonywania innych czynności, ta-
kich jak bieganie, prasowanie koszuli czy po prostu pro-
wadzenie samochodu. Paradoksalnie jest to skuteczne, 
ponieważ podczas wykonywania czynności niewyma-
gających wysiłku intelektualnego pozostajemy zwykle 
w stanie relaksu.
Młodzi ludzie, przedstawiciele najmłodszego pokole-
nia Z  (urodzeni po roku 1995), wychowali się w  świe-
cie nowoczesnych technologii. Dla nich naturalne jest 
codzienne korzystanie ze smartfonów i urządzeń umoż-
liwiających natychmiastowy dostęp do informacji. Apli-
kacja powinna być prosta w  użyciu, wręcz intuicyjna, 
powinna pozwalać każdemu na wyszukanie interesują-
cych treści i skorzystanie z funkcjonalności.
Niewątpliwie na atrakcyjność aplikacji wpływają również 
dodatkowe funkcje takie jak np. grywalizacja. Dziś jest to 
bardzo popularna forma wspierająca uczenie, budowanie 
zaangażowania i motywację. 
Aplikacja mobilna sprawdzi się również jako narzędzie do 
utrwalania wiedzy po szkoleniu lub między szkoleniami. 
Liczy się przede wszystkim motywacja do zmian swoich 
postaw i zachowań. 

Podsumowanie:
Każda nowa technologia, która powstaje jako narzędzie 
mające podnieść naszą efektywność, niesie ze sobą ry-
zyko. Smartfony z  jednej strony ułatwiają nam życie, 
zwiększają możliwości komunikacji, z  drugiej stają się 
pożeraczem czasu. Od coraz większego udziału e-tech-
nologii także w  szkoleniach nie ma odwrotu. Jednak 
warto pamiętać, że każde działanie wykonywane bez-
refleksyjnie może stać się karykaturalne i nieskuteczne. 
Nie zapominajmy o człowieku, będącym „miarą wszech-
rzeczy”, powtarzając za humanistami, w  dzisiejszym 
stechnologizowanym świecie.
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jest to bardzo popularna 
forma wspierająca uczenie, 
budowanie zaangażowania 
i motywację. 



32

TOMASZ 
MAZUR

filozof, praktykujący stoik, 
trener,
info@tomaszmazur.edu.pl

Cywilizacja 
podrażnionych

Od czasu Sokratesa jednak coś się zaczęło zmieniać. Czło-
wiek podjął się odważnego przedsięwzięcia najpierw du-
chowego, a następnie także społecznego i technologiczne-
go, by odmienić swoje tragiczne położenie. Zaczęliśmy się 
uczyć panować nad swoimi emocjami oraz nie ulegać sche-
matom poznawczym. Także religia chrześcijańska różni się 
pod tym względem od religii bogów olimpijskich – nie nosi 
owego fatalistycznego znamienia. Bóg chrześcijan nie jest 
kapryśny i nieprzewidywalny – jeśli będziemy przestrzegać 
zaleconych przez niego zasad, uzyskamy zbawienie, czyli 
wieczne zabezpieczenie przeciw nieszczęściu i tragedii.
Kultura nowożytna stanowi kontynuację tego antytragiczne-
go kursu, tyle że teraz człowiek w coraz większym stopniu 
bierze sprawy w swoje ręce, starając się zmienić otaczającą 
go rzeczywistość społeczną i  przyrodniczą tak, żeby zmi-
nimalizować wystąpienie nieszczęścia i  tragedii. W dużym 
stopniu powiodło mu się to: spadła ilość wojen, żyjemy 
w warunkach większej stabilności ekonomicznej i względ-
nie bezpiecznym świecie, a  postęp medycyny radykalnie 
zmniejszył prawdopodobieństwo ciężkiej choroby i zgonu.
Jeśli jednak porównamy człowieka współczesnego 
z człowiekiem tragicznym, żeby zobaczyć, jak nam po-
szło, czy nasuwa się nam jednoznaczny wniosek, że ten 

Fryderyk Nietzsche określał człowieka z  czasów przed Sokratesem mia-
nem tragicznego. Istotą takiej tragicznej kondycji są: świadomość i akcep-
tacja faktu, że jesteśmy zakładnikami losu, który w każdej chwili może nas 
skonfrontować z  najgorszym nieszczęściem w  postaci ciężkiej choroby, 
utraty mienia, utraty bliskich osób, prestiżu, doświadczenia hańby, śmierci, 
a wreszcie, co chyba najgorsze w tym zestawie, haniebnej śmierci. Wszyst-
kie te okoliczności nie zależą od nas i mogą się nam w każdej chwili przyda-
rzyć za sprawą zrządzenia losu lub kaprysu bogów. Właśnie taką kondycję 
człowieka miał na myśli Nietzsche, kiedy opisywał go jako istotę tragiczną.

współczesny bezpieczniejszy i  stabilniejszy świat prze-
kłada się na obniżenie poziomu naszego niepokoju? To 
niestety pytanie retoryczne.
Czym więc niepokoi się współczesny człowiek? Egzy-
stencjalistyczny filozof i  pastor protestancki Paul Til-
lich uważa, że poziom lęku współczesnego człowieka 
nie zmienił się, ale przybrał inną postać. O  ile ludzie 
poprzednich wieków lękali się śmierci i bogów (Boga), 
o  tyle lęk współczesnego człowieka ma inny przedmiot 
– jest to mianowicie lęk przed bezsensem, czyli przed 
utratą aksjologicznej (opartej na wartościach) tożsamo-
ści. Jest to zdaniem Tillicha lęk, który najtrudniej prze-
zwyciężyć. Nie pomaga tu ani cywilizacja, ani modlitwa. 
Potrzeba autentycznej wewnętrznej konfrontacji z nico-
ścią, która w  doświadczeniu współczesnego człowieka, 
przenika każdy obszar naszego życia i  która podmino-
wuje każdą naszą aspirację.
Kiedy jednak obserwujemy współczesnego człowieka, 
jego zanurzenie w strumieniu elektronicznych bodźców, 
jego rozemocjonowanie, jego pogłębiający się deficyt re-
fleksyjności, możemy odnieść wrażenie, że pochodząca 
sprzed pół wieku diagnoza Tillicha straciła na aktualno-
ści. Wydaje się, że współczesnemu człowiekowi udało się 
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przestać myśleć o bezsensie – nie ma na to czasu. Gna od 
jednej podniety do drugiej, ponaglany przez kolejne barw-
ne obrazy i kolejną plątaninę emocjonujących dźwięków.  
Jest uwodzony i  daje się uwodzić. Lubi to. Oto jego re-
medium na wszystkie wielkie tragedie: być cały czas 
w strumieniu wrażeń, ani na chwilę się nie zatrzymywać. 
I tak trwać aż do końca, nie zauważając nawet, że się 
umiera.
Po co silić się na uważność, co przecież wymaga 
przykrego wysiłku, dyscypliny, skoro bycie tu i te-
raz gwarantuje nam taktyka przeciwna: skrajna 
nieuważność. Strumień bodźców otacza nas ze 
wszystkich stron, napiera na nas, jest wszech-
obecny, niezmienny, wciąż odnawiający się – 
wystarczy, że się weń zanurzymy. Nie musimy 
się już wynurzać.
Jednak słabością albo ceną tej strate-
gii jest, że w  miejsce tragedii i  lęku do-
świadczamy pasma drobnych frustracji. 
Człowiek współczesny znajduje się stale 
na granicy podrażnienia, a współczesna 
cywilizacja to cywilizacja podrażnio-
nych. Wprawdzie nie boję się śmierci 
(nie mam czasu o niej myśleć), nie boję 
się śmierci bliskich, nagłej utraty statu-
su społecznego i  ekonomicznego, a  jed-
nak wciąż coś mnie irytuje, to może być 
spóźniający się autobus, za wolno działa-
jący internet, awaria samochodu, drobna 
niesnaska z kolegą lub koleżanką w pracy 
albo że obudził mnie w  nocy klakson sa-
mochodu sąsiada. Powodów może być ty-
siąc.
Irytuje każdy drobiazg, który stoi na drodze 
między mną a tym, jak sobie wyobrażam, że 
powinno być, jak powinno wyglądać moje ży-
cie. Na skutek przebywania w ciągłym strumie-
niu bodźców niemal całkowicie utraciliśmy pa-
nowanie nad naszą wyobraźnią. Ciągle nam się coś 
wyobraża, wydaje, roi. Życie współczesnego człowie-
ka to przede wszystkim zbiór wyobrażeń na temat tego, 
jak powinny wyglądać jego satysfakcje, ile powinno ich 
być i w jakim tempie powinny być uzyskiwane.
Współczesny marketing i  polityka snadnie współpracują 
z tym trendem. Z ust każdego polityka, a także w reklamach 
i popularnych produkcjach filmowych padają kolejne obietni-
ce i zapewnienia na temat tego, co nam się należy, jakie życie 
jest dla nas możliwe. Stąd wszystko, najdrobniejszy drobiazg, 
który nam na tej drodze staje, wywołuje nasze słuszne oburze-
nie. Przecież nam się to należy, przecież to jest dla nas!
Jedynym remedium na ryzyko stałego podrażnienia jest, 
niestety, stara dobra refleksyjność. Użyłem słowa „nieste-
ty” z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że to wyma-
ga pewnego wysiłku – jego częścią jest wyłączenie się ze 
strumienia doznań. Po drugie zaś dlatego, że powraca Til-
lichowski problem lęku przed bezsensem. Trzeba się z nim 
dzielnie i refleksyjnie zmierzyć – to wykonalne, choć nieła-
twe, wymagające czujności i determinacji. 
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Wystąpień publicznych warto nauczyć się dla samego siebie, 
ponieważ istnieje silna korelacja pomiędzy ilością ludzi, na 
którą mamy wpływ, a wielkością naszego wynagrodzenia. 
Podczas wszelkich przemówień, nie tylko będąc początku-
jącym mówcą, dobrze jest pamiętać o tych krokach:

WYBRANIE ODPOWIEDNIEGO TEMATU I CELU
Na początku warto się zastanowić, co wartościowego można 
przekazać innym – co jest na tyle istotne, że inni koniecz-
nie powinni się o tym dowiedzieć? Co też w rezultacie mają 
zrobić? Należy również zdać sobie sprawę, że nawet przy wy-
bitnym temacie nie wszyscy skorzystają z prezentacji, ale ci, 
którzy będą tego chcieli, zrobią z danej wiedzy dobry użytek.

ODBLOKOWANIE SIEBIE NA PRZEMAWIANIE
Warto zadać sobie pytania: „Czy daję sobie do tego prawo? 
Czy wyobrażam sobie, że ktoś może słuchać mnie z  cie-
kawością?”. W  umyśle zawsze kryje się jakaś myśl – albo 
pozytywna, albo negatywna. Jeśli mówca wychodzi na sce-
nę i myśli: „To jest bez sensu, i tak mnie nie będą słuchać” 
– to przez pryzmat tych uprzedzeń będzie filtrować swoją 

Na świecie jest bardzo wielu ludzi, którzy mają coś ciekawego do powie-
dzenia. Większość z nich jednak nie potrafi się tym dzielić i przekazać 
swych myśli szerszej publiczności. To, czego im brakuje, to umiejętność 
prezentacji swoich pomysłów w taki sposób, aby inni je docenili i dostrze-
gli w nich wartość. Taką wartością może być świadomość, że dzięki temu 
słuchacze mogą: stać się lepszymi ludźmi, realizować skuteczniej swoje 
cele czy popełniać mniej błędów. 

wiedzę i jego wystąpienie straci na jakości. Jeżeli natomiast 
zmieni myśli na: „Z całą pewnością na sali znajdują się oso-
by, którym moja wiedza jest potrzebna. Jestem przekonany, 
że to jest właściwe miejsce, a ja jestem właściwą osobą, żeby 
się nią dzielić” – to poprzez odmienny sposób prezentacji 
odbiór przemówienia będzie zupełnie inny.

ZNALEZIENIE ODPOWIEDNICH STRUKTUR 
PRZEMÓWIENIA
Struktury są doskonałym sposobem na to, aby być skutecz-
nym w swoim przemówieniu – zostały stworzone po to, aby 
ułatwiać osiągnięcie określonego celu. Niwelują też ryzyko 
pominięcia ważnej kwestii podczas wystąpienia. Wielu zna-
mienitych mówców korzysta ze struktur, a słuchacze nawet 
nie zdają sobie z tego sprawy. Istnieją struktury pozwalające 
na łatwiejsze przekazywanie decyzji (np. Jasne Precyzowanie 
Oczekiwań), sprzedaży (np. Metoda 4 x Z) czy networkingu. 
Przykłady takich struktur można znaleźć w książkach, arty-
kułach i w internecie. Wybór odpowiedniej struktury znacz-
nie ułatwia sukces przemówienia i sprawia, że publiczność 
słucha z ciekawością, nie gubiąc się w chaosie myśli. 

Przemawianie 
publiczne  
w praktyce
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ZADBANIE O SPÓJNOŚĆ PRZEKAZU
Spójność to najbardziej istotna kwestia całego przemó-
wienia. Składają się na nią: tembr głosu, modulacja, treść, 
mowa ciała czy wizerunek na scenie. Każdy z tych aspek-
tów powinien być rozpatrywany oddzielnie i odpowied-
nio trenowany, ale dopiero razem nadają sens całemu 
przemówieniu. Widownia jest na to wyczulona. Czasa-
mi jednak te kwestie są pomijane i powstają wystąpienia 
z bogatą gestykulacją, głosem na jednym tonie i niepa-
sującą do tego treścią. Każdą część wystąpienia można 
trenować nie tylko podczas przemawiania, lecz także  
skupiając się na niej w każdym aspekcie życia, np. będąc 
w pracy można dbać o postawę ciała – pamiętając, aby 
sylwetka była wyprostowana i pewna ‒ co później budu-
je większe zaufanie na scenie.

SKUPIENIE SIĘ NA EMOCJACH
Wielu ludzi, przygotowując się do wystąpienia, kładzie zbyt 
mocny nacisk na treść, a jak dowodzą badania – zapada ona 
w pamięć w bardzo małym stopniu. Po kilku tygodniach 
słuchacz nie pamięta nawet, co właściwie mówca powie-
dział, wie jednak, jak się czuł. Całość lub fragment przemó-
wienia wywołały w nim określone emocje, które zapisały 
to wspomnienie głęboko w  pamięci. Można to zjawisko 
zaobserwować w filmach, zanim pojawią się pierwsze dia-reklama

logi – klimat, muzyka i scenografia już na wstępie wywo-
łują w widzach określone emocje. Właśnie na to powinien 
zwrócić szczególną uwagę każdy mówca i mieć z tyłu głowy 
pytanie: „Jakie emocje wywołuję w swoich słuchaczach?”.
Wystąpienia publiczne to najbardziej efektywny sposób 
przekazania większej grupie osób swoich pomysłów i  idei. 
Do im większej grupy osób mówca przemawia, tym większa 
szansa na osiągnięcie przez niego zakładanego celu. Warto 
mieć to wszystko na uwadze, przygotowując się do kolejnego 
przemówienia, i ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.

Każdą część wystąpienia 
można trenować nie tylko 
podczas przemawiania, 
lecz także skupiając się  

na niej w każdym aspekcie 
życia, np. będąc w pracy 
można dbać o postawę 

ciała.
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Świadomość,  
że zaangażo-
wanie w pracę 
jest zauważane 
przez przełożo-
nych, to bardzo 
ważny motor 
napędowy. 

Dlaczego z pracy 
odchodzą  
„perełki”?

Zwalnianie się z firmy kluczowych dla niej pracowników 
i związane z  tym koszty to rutyna przy prowadzeniu biz-
nesu. Warto jednak zawczasu zadbać o specjalistów na tyle, 
by nie tracić ich przez błędy popełniane ze strony mene-
dżerów lub kulturę pracy firmy nastawionej na liczby, a nie 
na człowieka. Chcąc uniknąć rotacji i ogromnych kosztów 
związanych z  rekrutacją oraz z  przeszkoleniem nowego 
pracownika, należy poznać najczęstsze powody wpływają-
ce na decyzję o rezygnacji z pracy.

WYNAGRODZENIE
Sytuacja osób, które dopiero rozpoczynają karierę za-
wodową w  danej branży, jest zwykle trudna. Najczęściej 
występującym w  takim przypadku wynagrodzeniem jest 
pensja minimalna (obecnie 2100 zł brutto), bez dodatków 
w postaci premii uznaniowej. Jeśli pracownik nabędzie do-
świadczenie i zdobędzie wiedzę praktyczną, a  jego wyna-
grodzenie mimo starań pozostanie na tym samym, niskim 
poziome co na początku, będzie to jeden z głównych po-
wodów jego przejścia do konkurencji, która za jego umie-
jętności zapłaci adekwatne wynagrodzenie.

Nagła zmiana zachowania wzorowego pracownika objawiająca się wyco-
faniem z dyskusji podczas firmowych zebrań i spotkań w pomieszczeniu 
socjalnym, spadek wydajności jego pracy i wzrost ilości pomyłek, spóź-
nianie się do pracy i chroniczne zmęczenie, coraz częściej pojawiający się 
gniew i  frustracja oraz opór przed zmianami w  firmie to sygnały, któ-
rych nie można przeoczyć. Najczęściej prowadzą one do pojawienia się na 
biurku szefa zwolnienia lekarskiego lub wypowiedzenia. 

BRAK UZNANIA I DOCENIENIA
Świadomość, że zaangażowanie w  pracę jest zauważane 
przez przełożonych, to bardzo ważny motor napędowy. 
Nie chodzi tu o  dziękowanie z  ich strony za każdą czyn-
ność, ale o pochwały za osiągnięcie sukcesu, np. w postaci 
wprowadzenia nowego pomysłu, który zwiększył zyski lub 
przyspieszył wykonywanie określonych zadań. Niestety, me-
nedżerowie często zapominają o tym, by pokazać swojemu 
podwładnemu, że są z niego zadowoleni i doceniają wkład, 
jaki wnosi do firmy. Jeśli pracownik czuje, że jego sukcesy 
nie są zauważane, a dodatkowo przy każdym błędzie wymie-
rzana jest surowa kara lub przeprowadzana rozmowa dyscy-
plinująca, jest to kolejny powód do tego, by poszukać szefa, 
który doceni wysiłek, bo na dłuższą metę takie traktowanie 
spowoduje ogromny spadek motywacji i chęci do pracy.

RELACJE ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI
Zła atmosfera, brak współpracy czy po prostu odpowied-
nich relacji pozwalających czuć się dobrze w  pracy jest 
kolejnym ważnym i wystarczającym sygnałem do tego, by 
zmienić otoczenie. Każdy chciałby do pracy przychodzić 
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z przyjemnością i mieć do kogo się odezwać, a nie czuć się 
osaczonym przez skłócony ze sobą zespół ludzi, w którym 
dochodzi do kierowania kąśliwych uwag.

NIEDOPASOWANIE UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKA 
DO STANOWISKA LUB BRAK MOŻLIWOŚCI  
ROZWOJU
Pracownik oddelegowany do pracy, której nie lubi lub też 
po prostu na której się nie zna, będzie się męczył przy jej 
wykonywaniu, popełniając liczne błędy, przez co straci 
motywację. Obowiązki będą przez niego wypełniane do 
momentu, w którym nie pojawi się realna szansa na uciecz-
kę. Szczególnie często zdarza się to wtedy, kiedy przełożony 
nie zna swoich pracowników, a więc ich umiejętności, pre-
dyspozycji czy cech charakteru. 
Kolejnym przykładem może być ambitny pracownik, który 
oczekuje możliwości rozwoju przez doskonalenie swoich 
umiejętności czy nabywanie nowych. Jeśli nie ma on wy-
znaczonej przez pracodawcę odpowiedniej ścieżki kariery, 
a jedyne szkolenia, na które może się wybrać, to te odby-
wane we własnym zakresie, pojawia się rutyna, która na 
dłuższą metę zmusi go do odejścia. Stanie w miejscu przez 
długi czas będzie dla niego męczące, napawając go prze-
świadczeniem, że cofa się w rozwoju i traci swój cenny czas.

NADMIAR PRACY, STRES I BRAK RÓWNOWAGI
Firmy, które stawiają obowiązki zawodowe wyżej niż pry-
watny czas pracownika i jego potrzeby, nie działają na swoją 
korzyść. Zbyt duża ilość obowiązków prowadząca do nadgo-

dzin i pracy zabieranej do domu powoduje nie tylko frustrację 
i stres, lecz także podawanie w wątpliwość własnych umiejęt-
ności. Pojawiają się bowiem myśli, że być może ktoś inny dał-
by sobie ze wszystkim radę. Przy długotrwałym braku rów-
nowagi i stresie trwającym przez kilka miesięcy wycieńczony 
pracownik może podjąć decyzję o odejściu, nawet wtedy, kie-
dy otrzymuje adekwatne do stanowiska wynagrodzenie.

BRAK PRZESTRZENI I SAMODZIELNOŚCI
Zupełnie zrozumiałe jest to, że kiedy przychodzi do firmy 
nowa osoba, to proces jej wdrażania trwa przez co najmniej 
kilka miesięcy. Należy wtedy nie tylko ją uczyć, lecz także 
kontrolować każdy krok, aby mieć pewność, że realizu-
je zadanie tak, jak należy, i  za jakiś czas będzie mogła je 
wykonywać samodzielnie. No właśnie ‒ samodzielnie. Jeśli 
nadmierna kontrola się nie kończy i  mimo rocznego lub 
kilkuletniego doświadczenia pracownik musi tłumaczyć 
się z każdej decyzji, nie jest to dla niego komfortowa sytu-
acja, szczególnie gdy posiada on wiedzę i wysokie umiejęt-
ności. Bardzo ogranicza to taką osobę, ale również świad-
czy o braku zaufania ze strony szefa. 

Bibliografia:
– http://hrstandard.pl/2015/12/31/10-powodow-przez-
ktore-pracownicy-odchodza-z-pracy/
– https://www.hbrp.pl/b/trend-prawdziwe-przyczyny-
-odchodzenia-z-pracy/Nq3REXLj
– Branham L., „7 prawdziwych powodów odchodzenia 
z pracy”, przeł. A. Rogalińska, Studio EMKA 2010.
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Rewolucja w uczeniu zatacza coraz szersze kręgi. Wiedza jest na wyciągnię-
cie ręki ‒ internet oferuje e-learning, webinaria (internetowe seminaria), 
kursy online, platformy edukacyjne, masowe otwarte uczenie się w społecz-
nościach (MODL ‒ Massive Open Social Learning). Uniwersytety otwierają 
swoje zasoby w sieci. Trend uczenia się przez internet rewolucjonizuje ry-
nek szkoleń i każe trenerom wychodzić poza sale szkoleniowe. 

Nowatorską i  coraz bardziej popularną  metodą  zdoby-
wania wiedzy są podcasty. W  dużym uproszczeniu są to 
autorskie audycje dostępne na żądanie (od angielskiego 
skrótu POD ‒ Personal On Demand). Często są one po-
święcone określonej tematyce (np. marketing, finanse, pro-
duktywność) i nagrywane w formie odcinków. Możemy je 
odsłuchiwać za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, 
tabletów) lub za pomocą komputera. Najwygodniej z nich 
korzystać za pośrednictwem specjalnych aplikacji. Dla iOS 
będzie to natywna aplikacja Podcasty lub iTunes. Nato-
miast użytkownikom Androida dedykowana jest aplikacja 
Podcast Addict. Słuchacze podcastów chętnie korzystają 
także z Pocket Casts czy Overcasts. Korzystając z aplikacji, 
możemy wybrać interesującą nas kategorię (są to m.in. ka-
tegorie Biznes, Edukacja, Zdrowie, Wiadomości i polityka, 
Technologie) i subskrybować podcast, który nas interesuje. 
Subskrypcja oznacza stały dostęp i powiadomienia o no-
wych odcinkach na bieżąco. 

SZKOLENIE NA ŻĄDANIE
Czym podcasty różnią się od innych form nauki online? 
Ich ogromną przewagą jest to,  że nie wymagają nasze-
go stuprocentowego zaangażowania. Umożliwiają chło-
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nięcie wiedzy podczas wykonywania innych czynności. 
Śledząc wideo, uczestnicząc w webinarze czy korzystając 
z kursu online, jesteśmy zmuszeni skupić się w pełni, by 
podążać za treścią. Natomiast słuchając podcastu, mamy 
możliwość  robienia innych czynności, takich jak bie-
ganie, jazda samochodem czy sprzątanie. Podcast daje 
nam podwójną korzyść ‒ z  jednej strony działamy, wy-
konujemy mechaniczne zadania, z  drugiej strony w  tle 
towarzyszy nam spora dawka wiedzy i inspiracji przeka-
zana w przystępnej formie. W dzisiejszym zagonionym 
świecie, w  erze multitaskingu i  konieczności nieustan-
nego przełączania uwagi między zadaniami taki wyna-
lazek jest bezcenny!

JAKI PODCAST WYBRAĆ?
W Polsce podcasting wciąż nie jest jeszcze tak doceniany 
jak za oceanem. W Stanach scena podcastowa jest bardzo 
rozwinięta, podcasty mają swoich sponsorów i są publiko-
wane przez wielkie nazwiska oraz stacje radiowe i telewi-
zyjne. Co ciekawe, nawet George W. Bush publikował swo-
je sobotnie przemówienia w formie podcastów. W naszym 
kraju podcasty istnieją od 2005 r., a ich liczba z miesiąca na 
miesiąc rośnie. Dynamiczny rozwój podcastów idzie w pa-
rze z przyrostem liczby użytkowników.
Najpopularniejsze podcasty w  Polsce można znaleźć 
w  aplikacjach prowadzących rankingi. Z  popularno-
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ścią w  parze idzie też wysoka jakość. Najwyższe miej-
sca na listach rankingowych zajmują „klasycy polskiego 
podcastingu” ‒ Michał Szafrański prowadzący podcast 
„Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” czy Marek Jankow-
ski z „Małej wielkiej firmy”. To dwa podcasty o tematy-
ce biznesowo-finansowej, od których warto rozpocząć 
swoją przygodę z podcastami. 

ZRÓB SOBIE PODCAST
Podcasting to dynamicznie rozwijająca się forma zdo-
bywania wiedzy i świetne narzędzie do budowania swo-
jej marki. Jeśli jesteś specjalistą w  jakiejś branży, masz 
do zaoferowania wartościowy dla słuchaczy kontent 
i  chcesz wypromować się w  sieci, podcast jest do tego 
doskonałym narzędziem. Jest to świetne rozwiązanie 
szczególnie dla osób, które nie mają lekkiego pióra, cze-
go wymaga prowadzenie bloga, lub nie lubią pokazywać 
się na wideo, jak tego wymaga YouTube. Do budowa-
nia społeczności przy pomocy podcastu potrzebny jest 
jedynie mikrofon lub dyktafon (na początek wystarczy 
taki w  telefonie), prosty program do obróbki dźwięku, 
w  miarę ciche pomieszczenie do nagrywania i  przede 
wszystkim... dobry pomysł i ciekawi goście. Warto roz-
począć przygodę z podcastowaniem zarówno z perspek-
tywy słuchacza, jak i twórcy, bo to ciekawa nisza, która 
w Polsce wciąż czeka na zapełnienie. 

reklama

Podcast daje nam 
podwójną korzyść 
- z jednej strony 
działamy, wykonujemy 
mechaniczne zadania, 
z drugiej strony w tle 
towarzyszy nam 
spora dawka wiedzy 
i inspiracji przekazana 
w przystępnej formie.
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Nie pal mostów 
współpracy
Wśród spraw pracowniczych kierowanych przez sąd do 
mediacji niezwykle często trafiają do mnie sprawy konflik-
towe po rozstaniu pracodawcy i pracownika. Najczęściej to 
niezadowolony pracownik wytacza powództwo, a  praco-
dawca nie do końca rozumie dlaczego. Brak wzajemnego 
zrozumienia dwóch stron przy zwolnieniach zwykle jest 
negatywne w skutkach, przede wszystkim dla firmy. 

ODBIÓR PRACOWNIKA
W książce pt. „Zwolnienia pracowników a polityka personal-
na firmy” Małgorzata Sidor-Rządkowska przytacza wypowie-
dzi osób zwolnionych na temat samego momentu zwolnienia:
„Wypowiedzenie wręczała mi osoba z działu kadr, któ-
rą widziałam drugi raz w życiu. Nie mogłem zalogować 
się do sieci. Zwróciłem się do administratora systemu, 
ale, wyraźnie zmieszany, poradził, żebym poszedł do 
działu personalnego. Tam czekało wypowiedzenie”; „Na 
korytarzu podszedł do mnie szef i powiedział, że chyba 
będziemy musieli się rozstać: taka jest decyzja centra-
li”; „Kierownik, nie patrząc mi w oczy, wręczył papierek 
i powiedział, że bardzo mu przykro”; „Gdy przyszedłem 
rano do pracy, znalazłem na swoim biurku zaklejoną 
kopertę. Było w  niej wypowiedzenie”; „Koledzy nagle 
zaczęli mnie jakoś dziwnie traktować. Wziąłem jednego 
z nich na bok i zapytałem, o co chodzi. Niechętnie przy-
znał, że podobno zostałem zwolniony”.
Każda z opisanych wyżej sytuacja mogła wywołać wiele ne-
gatywnych emocji dotyczących potraktowania pracownika 
w sposób niegodny. Niewłaściwy sposób zwolnienia napę-
dza zaś negatywne emocje względem firmy oraz zwiększa 
prawdopodobieństwo kontynuowania sporu w sądzie.

ZANIM ZWOLNISZ 
Pozostawienie wypowiedzenia na biurku pracownika, bez 

Kultura rozstania między firmą a pracownikiem na polskim rynku pracy 
pozostawia wciąż wiele do życzenia. W jaki sposób wyjść z twarzą z trud-
nej sytuacji i pozostawić po sobie dobre wrażenie na byłym pracowniku?

przeprowadzenia jakiejkolwiek rozmowy, nie jest dobrym po-
mysłem, a obrazem tchórzostwa i braku odwagi do zmierze-
nia się z trudną sytuacją. Rozmowa, niekoniecznie długa, jest 
niezbędna w takiej sytuacji. Zanim pracownik otrzyma wypo-
wiedzenie, warto zadać sobie pytania, co mu powiedzieć przy 
zwalnianiu. Pamiętać należy, że pożegnalna rozmowa to nie 
miejsce na wytykanie błędów. Owszem pracownik powinien 
zrozumieć, dlaczego otrzymał wypowiedzenie, tym bardziej 
jeśli wina leży po jego stronie. Jednak moment wręczenia wy-
powiedzenia to już za późno, by edukować pracownika o jego 
błędach. Informację zwrotną o  tym, co robi źle, powinien 
dostać dużo wcześniej. Zwalniając pracowników, nie należy 
zaskakiwać, upokarzać ani zwlekać (tak, by np. inni wiedzieli 
wcześniej o jego zwolnieniu). Do często popełnianych błędów 
podczas zwalniania pracownika należy również nieumie-
jętność dobrej odpowiedzi na pytanie „dlaczego akurat ja?” 
Wtedy bowiem zwalniającego kusi, by przytoczyć zwalnia-
nemu ogromną liczbę argumentów, udowadniających jego 
mniejsze kompetencje od pozostałych pracowników. Ocena 
ta często jest stronnicza i może być przyczyną wzmocnienia 
konfliktu, a także spotkania się w sądzie. Zwalniającemu szef 
nie powinien również mówić, że wie, co czuje pracownik 
w takiej sytuacji. Takie słowa zamiast łagodzić, mogą zrodzić 
złość. Natomiast wypowiedzi typu: „nie martw się”, „dasz 
sobie radę”, „jesteś bardzo dzielny” mogą minimalizować 
powagę sytuacji w oczach pracownika oraz zostać odebrane 
jako standardowa formuła. Nie warto bagatelizować ostatniej 
rozmowy z pracownikiem. Często to właśnie ona i towarzy-
szące jej zachowanie są dłużej przez pracownika pamiętane 
niż większość sytuacji i  zdarzeń zawodowych doświadcza-
nych w  pracy. Źle przeprowadzona rozmowa zwalniająca 
pracownika wzmacnia jego negatywne emocje i powoduje, że 
myśli on tendencyjnie. Łatwiej znajduje przykłady potknięć 
pracodawcy w  przeszłości w  stosunku do siebie i  innych  

Istnieje duża zależność 
między wsparciem 
udzielonym przez firmę 
zwalnianym pracownikom 
a motywacją do pracy 
przez osoby, które pozosta-
ją nadal w organizacji. 
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pracowników. Tak właśnie działa klasyczny mechanizm ra-
cjonalizacji własnych, silnie negatywnych emocji. I  bardzo 
często właśnie od krótkiego spotkania w celu wręczenia wy-
powiedzenia zaczyna się długa walka między pracownikiem 
a pracodawcą, toczona w internecie, prasie czy nawet sądzie.

WPŁYW NA POZOSTAŁYCH
Zmiany, restrukturyzacja, reorganizacja – wszystko to koja-
rzy się zwykle pracownikom z jednym: „będą zwalniać”. Po-
jawia się okres niepewności, mniejsze poczucie bezpieczeń-
stwa, bunt przed zmianą czy zwolnieniem. Zmniejszenie 
zatrudnienia zwykle wpływa na pogorszenie efektywności 
pracowników. Ich uwaga jest rozproszona, tkwią w niepew-
ności i oczekiwaniu, co będzie dalej. Nawet jeśli przysłowio-
wy Kowalski sam nie zostanie zwolniony i odetchnie z ulgą, 
to zwolnienie Iksińskiego, który był w jego oczach dobrym 
pracownikiem lub po prostu jego kumplem, wzbudzi nega-
tywne emocje. Nastawienie Kowalskiego do pracy nie będzie 
(przynajmniej przez jakiś czas) takie jak wcześniej.
Istnieje bowiem duża zależność między wsparciem udzielo-
nym przez firmę zwalnianym pracownikom a motywacją do 
pracy przez osoby, które pozostają nadal w organizacji. Roz-
stanie w przyjaznej atmosferze, a ponadto udzielona pomoc 
byłemu już pracownikowi korzystnie wpływa na budowanie 
pozytywnego wizerunku firmy i  postrzeganie pracodawcy 
przez obecnych pracowników. Jeśli zaś rozstaniu pracownika 
i  pracodawcy towarzyszy wiele negatywnych emocji i  brak 
wzajemnego zrozumienia, sytuacja pozostawia piętno na po-
zostałych pracownikach.

OUTPLACEMENT
Pracodawcy, którzy oferują odchodzącym skuteczny program 
outplacementowy, mogą znacznie złagodzić skutki zwolnień. 
Jeśli pracodawca zaoferuje realną pomoc zwalnianemu pra-
cownikowi, prawdopodobnie przełoży się to również na jego 
zaangażowanie w ostatnich tygodniach pracy, w okresie wy-

powiedzenia. To jak zwalniany pracownik zostanie potrakto-
wany przez pracodawcę i jak sam będzie się z tym czuł i o tym 
mówił, wpłynie również na atmosferę i pracę całego zespołu, 
a co za tym idzie – dalsze funkcjonowanie organizacji. Jeśli 
zaś wokół zwolnienia nagromadzą się negatywne emocje, 
a  pracodawca niewłaściwie na nie zareaguje, konflikt może 
powstać nie tylko na linii firma – zwalniany pracownik, ale 
również firma – obecni pracownicy.
Jak widać, sposób rozstania z pracownikiem jest swoistym 
egzaminem dla kultury organizacyjnej firmy. Niestety wie-
le firm nie zdaje sobie sprawy, jak poważne negatywne 
konsekwencje dla wizerunku firmy może wywołać jedno 
niewłaściwe zwolnienie.

Z  1200 zwolnionych pracowników różnych przedsię-
biorstw działających na rynku polskim:
– 67 proc. nie wróciłoby do swojego pracodawcy nawet 
gdyby ten zaproponował im lepsze warunki pracy,
– 70 proc. nie poleciłoby byłego pracodawcy kandydatom 
jako dobrego miejsca zatrudnienia,
– ponad 50 proc. nigdy nie zamierza polecać znajomym 
produktów lub usług byłego pracodawcy, 
– 86 proc. stwierdziło, iż w czasie całego procesu restruk-
turyzacji nie otrzymało żadnej propozycji przejścia na 
inne stanowisko, w  tym samym przedsiębiorstwie niemal  
50 proc. uważa, że restrukturyzacja została przeprowadzo-
na niezgodnie z misją i wizją firmy, 
– ponad 70 proc. winą za zwolnienie obarcza swoich prze-
łożonych, 
– 15 proc. rozważa skierowanie sprawy na drogę sądową, 
– 11 proc. ma ochotę nagłośnić swoją historię w mediach. 

Bibliografia:
– A. Błaszczak, Przeżyć cięcia i nie zwariować, „Rzeczpo-
spolita”, 4 marca 2009.
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Definiując w skrócie, czym jest Assessment Center, można 
powiedzieć, iż jest to metoda rekrutacji, która zawiera w so-
bie szereg najlepszych technik i sposobów testowania kandy-
datów (ocena kompetencji, test umiejętności, tekst predys-
pozycji itp.). To najbardziej miarodajna metoda pozwalająca 
na podjęcie właściwej decyzji o zatrudnieniu, bądź nie, na 
dane stanowisko. Mówiąc o Assessment Center, nie można 
zapominać o rozwinięciu tej techniki w Assessment & De-
velopment Center, czyli w  sytuację, w  której nie tylko te-
stujemy rekrutowanego kandydata, lecz także sprawdzamy, 
jak w przyszłości rozwijać jej potencjał, na jakich cechach 
się skupić, a które umiejętności wymagają rozwinięcia. Obie 
metody mogą być stosowane nie tylko w biznesie, lecz także 
w administracji, organizacjach non profit etc. 
Początki Assessment Center były związane z  miejscem, 
gdzie efektywność okazała się najbardziej potrzebna i naj-
szybciej weryfikowana, czyli w  wojsku. Już na początku 
XIX w. Brytyjczycy słusznie zauważyli, że oficerowie re-
krutowani według klucza szlacheckiego pochodzenia nie-
koniecznie muszą być najlepszymi fachowcami i  zaczęli 
przywiązywać wagę do faktycznych umiejętności rekrutów. 

Assessment Center 
– sposób  
na kandydata 

IRENEUSZ
WOLSKI

członek zarządu i dyrektor 
ds. rozwoju w Brainstorm 
Group

Assessment Center jest jedną z najskuteczniejszych metod, dzięki której 
możemy się dowiedzieć, co tak naprawdę potrafi osoba rekrutowana i co 
faktycznie umie robić. Dzięki tej metodzie pracodawca może się dowie-
dzieć, na co może liczyć, a czego nie ma co się spodziewać po przyszłym 
pracowniku. Reasumując, Assessment Center to sposób na odsianie 
wśród kandydatów tych, którzy nie tylko mówią, że coś umieją zrobić, ale 
faktycznie to dobrze robią.

Techniki brytyjskie zaadaptowali później Amerykanie, re-
krutując swoich oficerów wywiadu, a następnie inne kraje.

METODA DOBRA W REKRUTACJI ZEWNĘTRZNEJ 
I WEWNĘTRZNEJ
Obecnie Assessment & Development Center wiąże się nie 
tylko z rekrutacją poziomą, lecz także pionową i macierzo-
wą. Metodologię tę można stosować zarówno przy rekrutacji 
zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Jako przykład można podać 
rekrutację wewnątrz firmy na stanowisko zastępcy dyrekto-
ra, podczas której wykorzystywane są ćwiczenia grupowe 
i  indywidualne, aby wskazać, kto ma najwyższy poziom 
kompetencji. To właśnie dzięki Assessment & Development 
Center jesteśmy w stanie ocenić, który z pracowników bę-
dzie się nadawał do objęcia tej funkcji w firmie. 
Plan działań związany z podnoszeniem kompetencji obej-
muje z  kolei działania w  ramach Development Center, 
strategii, która bazuje na podobnych metodach. Najpierw 
należy zbadać punkt wyjścia, sprawdzić, co jest potrzebne 
do rozwoju biznesu i rozwoju pracownika. Weryfikujemy 
jego kompetencje adekwatne do tego typu biznesu. Spraw-
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dzamy, nad czym mamy pracować. Badamy przekonania, 
cierpliwość, podejście do zmian. Kolejnym etapem jest co-
aching indywidualny oraz szkolenia grupowe i warsztaty. 
Wszystko kończymy jeszcze raz metodologią Assessment 
& Development Center.
Jeśli Assessment & Development Center jest dobrze przygo-
towane, ma jasno określone kompetencje zdefiniowane przez 
zachowania wskaźnikowe. Jednak wiąże się z  tym zagroże-
nie – w przypadku mało doświadczonego zespołu asesorów 
wyniki mogą być ujęte w zbyt sztywne ramy, w których nie 
ma pola na kreatywność i puszczenie wodzy fantazji. Niedo-
świadczeni asesorzy myślą w takim przypadku bardziej o me-
todologii i narzędziach, a nie o tym, do czego one mają w isto-
cie służyć i jaki jest cel badania. Dodatkowo jeśli Assessment 
& Development Center realizują osoby, które preferują jedną 
z metod, czyli np. ktoś bardzo lubi pracować z testami psycho-
logicznymi i nie zwraca uwagi na inne możliwości, a w rezul-
tacie skupia się na tych wynikach bez spojrzenia w szerszym 
kontekście, to rezultaty mogą być przekłamane. Podobnie gdy 
asesorzy są przekonani do własnej wizji świata i zbyt mocno 
trzymają się swojego zdania, to ich końcowa ocena danego 
kandydata może odbiegać od obiektywizmu.
Obiektywizm Assessment & Development Center polega 
bowiem na tym, że żadna z metod nie jest najlepsza, lecz 
dopiero szerokie wykorzystanie każdej z nich oraz analiza 
wniosków płynących z zastosowania wszystkich metod po-
zwala określić obiektywne wytyczne.
Dobrze przeprowadzony Assessment & Development Cen-
ter bierze pod uwagę czynnik stresu, jak również to, jak dana 
osoba sobie z nim radzi. Asesorzy wychodzą jednak z zało-
żenia, że stres jest wszechobecny, więc dobrze, jeśli pracow-
nik (który notabene cały czas podlega presji stresu w mniej-
szym lub większym stopniu) umie sobie z nim dobrze radzić. 
Ogromną rolę odgrywa więc odwzorowanie – nawet 1 do 
1 – warunków pracy na danym stanowisku, charakteru fir-
my, jej wartości, relacji z klientami i relacji wewnętrznych. 
Ważne przy tym jest, aby osoby, odgrywając role, miały do-
świadczenie w tego typu procesach. Jeśli bowiem role odgry-
wać będą osoby niedoświadczone i nieprzeszkolone, istnieje 
ogromne prawdopodobieństwo, że odgrywane scenki będą 
archetypiczne i trochę jak z tabelki. Osoba odgrywająca np. 
rolę prezesa musi to wiedzieć, musi czuć metodologię Asses-
sment Center i wykraczać poza scenariusz, jeśli rekrutowany 
znajdzie niesztampowe rozwiązanie. Za wszelką cenę trzeba 
unikać sztuczności i tabelkowych działań.

DZIAŁ HR CZY ZEWNĘTRZNA FIRMA?
Jednym z  podstawowych pytań, jakie zadają sobie rekru-
terzy, jest pytanie o  to, kto ma przeprowadzić Assessment 
Center – własny dział HR czy może zewnętrzna firma? Od-
powiedź w tym wypadku jest jasna – i jest kompromisowa. 
Najlepiej, jeśli obie struktury przygotują metodologię. Oso-
by z działów HR znają swoją firmę, mogą lepiej przygotować 
sytuacje typowe. Ponieważ jednak na co dzień kontaktują się 
z pracownikami innych działów, a to rodzi konflikty, animo-
zje, sympatie itp., może to wpłynąć na zaburzenie oceny. Jest 
ryzyko wyjścia poza obiektywizm metodologiczny.
Z drugiej strony Assessment Center przygotowane jedynie 

przez firmę zewnętrzną może zgubić kilka niuansów, któ-
rych nie sposób przewidzieć przez osoby z zewnątrz na eta-
pie przygotowania i które mogą wystąpić podczas badania. 
Dlatego wzorcowy model przewiduje, że nad koncepcją 
Assessment Center pracują obie strony. Firma zewnętrzna 
przygotowuje projekt, ale to dział HR opiniuje go i uczest-
niczy w przygotowaniu. Podobnie zespół asesorski tworzy 
się z konsultantów wewnętrznych i zewnętrznych.

KTO KORZYSTA Z TEJ METODY?
W  dużych korporacjach dziś nikt nie zastanawia się czy, 
ale jak zrobić Assessment Center, co nie oznacza, że mała 
polska firma, która nigdy takich narzędzi nie stosowała, nie 
może z nich skorzystać. Szczególnie że i tak to robi, gdyż 
często testuje kandydatów na rozmaite stanowiska. Są to 
jednak działania podejmowane ad hoc i często nie są me-
todologicznie właściwie poukładane. Zasada jest taka, że 
wszystkie firmy, które szukają efektywności, stosują i po-
winny stosować tę metodologię. 
Solidny Assessment Center już na wstępie pomoże wy-
eliminować osoby, które doskonale potrafią się zaprezen-
tować, ale gdy trzeba coś zrobić, to nagle pojawia się sito, 
przez które odpada wiele z nich. Oczywiście to zjawisko nie 
zachodzi przy rekrutowaniu na wyższe stanowiska mene-
dżerskie. Dlatego samą metodologię trzeba dopasować do 
miejsca w strukturze firmy, na jakie rekrutujemy.
Jest też jeszcze jeden bardzo istotny aspekt. Otóż czasami 
wiadomo, że kandydat ma bardzo wysokie kompetencje, 
ale Assessment Center robi się i tak po to, aby tę osobę do-
datkowo dowartościować. Pokazać, że firma jest poważna 
i poważnie podchodzi do rekrutacji. Że wysoko ceni przy-
szłe stanowisko, na które rekrutuje, skoro poświęca tejże 
rekrutacji tyle środków i uwagi. Dla firmy jest to również 
doskonały sposób na sprawdzenie, w czym kandydata wes-
przeć i w jakim kierunku go w przyszłości rozwijać.
Rekrutowani powinni pamiętać, że istnieją bazy danych wy-
ników z Assessment Center, jednak jeśli komuś podczas re-
krutacji nie poszło zbyt dobrze, nie powinien się załamywać. 
Rekrutujący wiedzą, że człowiek i jego umiejętności ewolu-
ują i  jeśli nawet ktoś cztery lata temu nie wypadł zbyt do-
brze, to przez ten czas mógł się zmienić na tyle, że ma szansę 
w kolejnym Assessment Center wypaść wzorowo. Przez ten 
okres taka osoba mogła pójść na dobre szkolenia, wynająć 
dobrego coacha, rozwinąć się na innych polach i być znacz-
nie lepszym kandydatem na to stanowisko niż wcześniej.

WAŻNE, ABY BYĆ SOBĄ
Moja rada – po prostu warto być sobą. Im kandydat bę-
dzie bardziej naturalny, tym lepsze wyniki osiągnie, gdyż 
wszelka nienaturalność i udawanie prędzej czy później się 
ujawnią, a  dzięki Assessment Center przynajmniej moż-
na dostać dobry feedback mówiący, czego komuś brakuje 
i nad czym powinien popracować – także w perspektywie 
kolejnego Assessment Center. 
Z Assessment Center nie czerpie tylko rekrutująca firma, 
lecz także sami kandydaci, i to jest największa zaleta tej me-
tody. Dlatego podczas rekrutacji nie warto kombinować. 
Warto natomiast być sobą.

Wzorcowy model 
przewiduje, że nad kon-
cepcją Assessment Center 
pracują obie strony. Firma 
zewnętrzna przygotowuje 
projekt, ale to dział HR 
opiniuje go i uczestniczy 
w przygotowaniu.
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Sedlak&Sedlak
Wynagrodzenia  
w Warszawie w 2017 roku

Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia  
w Warszawie w 2017 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Raport po-
wstał w oparciu o Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń. Uwzględniono 
w nim odpowiedzi 19 986 osób pracujących w Warszawie.

KAROLINA
JURCZAK

Sedlak & Sedlak

Mediana wynagrodzeń osób pracujących w  Warszawie 
w 2017 roku wyniosła 5645 PLN brutto. Dla porównania 
mediana w całej Polsce, nie uwzględniając Warszawy, była 
o 1721 PLN niższa i wyniosła 3924 PLN miesięcznie.

Wynagrodzenie w Polsce  
i w Warszawie w 2017 roku

Wynagrodzenie w Polsce: 
– 25 % zarabiało powyżej 5645 PLN
– mediana 3924 PLN
– 25% zarabiało poniżej 2919 PLN

Wynagrodzenia w Warszawie:
– 25% zarabiało powyżej 8516 PLN
– mediana 5645 PLN
– 25% zarabiało poni żej 4000 PLN

Mediany wynagrodzeń całkowitych w różnych  
branżach w Warszawie w 2017 roku (brutto w PLN)

technologie informatyczne 7081, telekomunikacja 7000,
bankowość 7000, energetyka 6500, przemysł lekki 6500,
przemysł ciężki 6500, rolnictwo 6362, ubezpieczenia 6025, 
budownictwo 5790, ciepłownictwo 5645,
usługi dla biznesu 5645, media, wydawnictwa, PR 5502,
ochrona środowiska 5400, handel 5527,  
transport i logistyka 5000

Jak wynika z raportu, w 2017 r. w Warszawie najwięcej za-
rabiali pracownicy zatrudnieni w branży technologii infor-
matycznych (IT), telekomunikacji i bankowości. Mediany 
ich zarobków wyniosły odpowiednio 7081 PLN i 7000 PLN 
brutto miesięcznie.
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Szkolenia moż-
na dostosować 
do potrzeb 
grup pracow-
ników, jednak 
aby wsparcie 
było bardziej 
zindywiduali-
zowane, warto 
skorzystać 
z pomocy 
osobistego 
doradcy. 

Mediany wynagrodzeń 
całkowitych 
w różnych branżach 
w Warszawie w 2017 roku 
(brutto w PLN)

PRÓBA

25 PROC. 
ZARABIAŁO 
PONIŻEJ

25 PROC. 
ZARABIAŁO 
POWYŻEJWIELKIE A

PRZEDSIĘBIORSTWO  
(1000 I WIĘCEJ)           6430      4200      6000    9377

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO 
(250-999)                                           3977      4200     6000    8916

ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO 
(50-249)                                            5160     4000      5645    8516

MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO 
(10-49)                                            3 174    3500     5000    7500

MIKRO PRZEDSIĘBIORSTWO 
(1-9)                                            1205     3061     4210    6000

Z badania wynika również, że najwyższe wynagrodzenia 
otrzymywali pracownicy, którzy byli zatrudnieni w  śred-
nich przedsiębiorstwach (50–249 osób) z przewagą kapi-
tału zagranicznego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 
6800 PLN brutto miesięcznie.
Tak jak w całym kraju, w Warszawie mężczyźni zarabiają 
więcej niż kobiety. Mediana zarobków w Warszawie dla ko-
biet wyniosła 5 000 PLN, z kolei dla mężczyzn 6 363 PLN. 
Z raportu wynika, że kobiety pracujące w Warszawie naj-
lepiej zarabiają w branży IT (6 315 PLN), natomiast męż-
czyźni w bankowości (8 000 PLN).
Znajomość języków obcych ma duże znaczenie dla 
zarobków pracowników zatrudnionych w  Warszawie. 
Osoba znająca trzy języki obce na poziomie minimum 
początkującym (A/A1) zarabiała o 1 043 PLN więcej od os-
oby posługującej się jednym językiem obcym. W pełnym 
raporcie prezentujemy również zarobki osób znających 
dany język na poszczególnych poziomach znajomości.

Mediany wynagrodzeń całkowitych 
w zależności od znajomości języków obcych  
w Warszawie w  2017 roku (brutto w PLN)

ZNAJOMOŚĆ 
1 JĘZYKA OBCEGO        8469     3924    5600    8500

ZNAJOMOŚĆ 
2 JĘZYKÓW OBCYCH    7165    4000    5645    8600

ZNAJOMOŚĆ 
3 JĘZYKÓW OBCYCH     2573    4300    6362    9800

ZNAJOMOŚĆ 
4 JĘZYKÓW OBCYCH     520    4210    6643    10477

MEDIANA

PRÓBA

25 PROC. 
ZARABIAŁO 
PONIŻEJ

25 PROC. 
ZARABIAŁO 
POWYŻEJMEDIANA
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Poniżej przedstawiono wynagrodzenia pracowników 
w  warszawskich firmach o  różnej wielkości zatrudnie-
nia. Z danych wynika, że im większa firma, tym zarobki 
są wyższe.

ANALIZY DLA STANOWISK
W raporcie oprócz danych ogólnych znalazły się również 
analizy wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. 
W  analizach uwzględniono 101 stanowisk. Biorąc pod 
uwagę medianę zarobków, najwięcej zarabiali dyrektorzy 
działu IT. Osoby zatrudnione na tym stanowisku otrzymy-
wały miesięczne zarobki rzędu blisko 21 500 PLN.
Najniżej opłacanymi spośród badanych okazało się w War-
szawie stanowisko sprzedawca/kasjer (2700 PLN), nauczy-
ciel kontraktowy (3000 PLN) oraz recepcjonista (3000 PLN). 

PODSUMOWANIE
Z przedstawionych powyżej analiz wynika, że zarobki osób 
zatrudnionych w  Warszawie nadal znacznie przewyższają 
wynagrodzenia osób pracujących w  innych miejscowo-
ściach w  Polsce. Wpływ na wysokie płace w  stolicy kraju 
ma przede wszystkim lokowanie tam centrali największych 
polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw. W Warszawie 
pracuje zdecydowanie więcej specjalistów, kierowników 
oraz dyrektorów niż w innych częściach naszego kraju. Inna 
struktura zatrudnienia przekłada się na wyższe zarobki. 
Na niektórych stanowiskach zarobki plasują się jednak na 
podobnym poziomie do tych w Polsce – przykładem jest sta-
nowisko adiunkta (zarobki na tym stanowisku przewyższyły 
medianę ogólnopolską bez Warszawy jedynie o 1,4 proc.) czy 
analityka biznesowego (o 2,9 proc.).
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Nowoczesne rozwiązania technologiczne i  urządzenia 
mobilne sprawiają, że jesteśmy dostępni niemal przez całą 
dobę, przez co zacierają się granice między życiem a pra-
cą. Równowaga między pracą a życiem prywatnym została 
zakłócona, a siły rządzące rynkiem pracy przechylają szalę 
na stronę pracownika. W związku z  tym utrzymanie wy-
sokiego poziomu zaangażowania pracowników stało się 
poważnym wyzwaniem dla liderów firm.
Idea programu wellbeing w Deloitte znalazła odzwierciedle-
nie w strategii rozwoju pracowników Deloitte Polska. Klu-
czem jest odpowiedź na pytanie, jak stworzyć organizację, 
która zachęci pracowników do rozwijania ich pasji i umiejęt-
ności, przyczyniając się tym samym do rozwoju firmy. Dla-
tego oparliśmy nasz program na trzech głównych filarach: 
zaangażowany umysł, pełne energii ciało i poczucie celu.
 
ZAANGAŻOWANY UMYSŁ
To przede wszystkim działania, które angażują naszych 
ludzi i  ich rodziny. Wykłady z  ekspertami z  zewnątrz 
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Obecny rynek pracy wymusza modyfikację istniejącego podejścia do za-
angażowania pracowników. Zachowując priorytety związane z rozwojem 
i efektywnością biznesową, musimy pamiętać o tym, że dla generacji Y 
(ponad 70 proc. pracowników Deloitte w Polsce) praca nie jest już celem 
samym w sobie, a jedynie środkiem do osiągania innych ważnych celów. 
Pracownicy coraz częściej stają się freelancerami, są bardziej skłonni do 
częstej zmiany pracy, pragną rozwoju i  przyspieszonej ścieżki kariery, 
częstej informacji zwrotnej. Cenią sobie elastyczne warunki pracy (godzi-
ny i miejsca), chcą aktywnie uczestniczyć w życiu rodzinnym i realizować 
swoje pasje i cele poza pracą.

obejmujące szeroki wachlarz tematów, m.in. wytyczanie 
celu, metody zarządzania sobą w czasie, lekcje stylu, za-
rządzanie stresem czy relaksacja. Program Mentoringu 
Rodzicielskiego stworzony został z  myślą o  rodzicach 
powracających do pracy po urlopie macierzyńskim i ro-
dzicielskim. Wielu z nich korzysta z elastycznego czasu 
pracy. Każdy pracownik objęty tym programem może 
skorzystać z  pomocy coacha, który wspiera i  pomaga 
w  pogodzeniu pracy zawodowej z  opieką nad małym 
dzieckiem.
Nasi pracownicy w  ramach Deloitte Learning Academy 
mają dostęp do ponad 30 tematów szkoleń oraz finanso-
wania egzaminów i  studiów podnoszących kwalifikacje 
(ACCA, CFA, PRM, biegły rewident, doradca podatkowy 
itp.), a otwarta biblioteka oferuje bogaty zbiór profesjonal-
nych książek do dyspozycji pracowników. 
Osoby, które mierzą się z wyzwaniami natury osobistej 
czy zawodowej, mają dostęp do obecnego w biurze psy-
chologa rodzinnego oraz lekarza internisty w  okresie CA
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jesienno-zimowym, a  elastyczny czas i  miejsce pracy 
pozwalają na dokonanie wyboru, gdzie, kiedy i jak reali-
zowane są cele biznesowe. 
People@Deloitte to spotkania po pracy, podczas których 
dzielimy się swoją wiedzą i  doświadczeniami. Odwie-
dzamy m.in. interesujące zakątki świata, gdzie docierają 
tylko najwytrwalsi podróżnicy, poznajemy historię ja-
pońskich drzeworytów ukiyo-e, codzienne życie kon-
sultanta i ultramaratończyka, osiągamy kolejne poziomy 
wtajemniczenia w  zdrowej i  zrównoważonej diecie czy 
sutaszowej biżuterii. Wszystko to w  ramach zdrowego 
podejścia do kariery!

PEŁNE ENERGII CIAŁO
Nie od dziś wiemy, jak ważne jest utrzymywanie naszego 
ciała w  dobrej kondycji. Dlatego śmiało zachęcamy nasz 
zespół i  jego rodziny do inicjatyw sportowych w  ramach 
Deloitte Adventure Team. Wynajmujemy obiekty sportowe 
i wspieramy ligowe zmagania naszych piłkarzy i koszyka-
rzy. O  kondycję naszych biegaczy w  warszawskim biurze 
dbają trenerzy z  klubu lekkoatletycznego Roberta Korze-
niowskiego (RK Athletics). W  czasie regularnych trenin-
gów pokonują kilometry nie tylko dla swojego zdrowia, ale 
często biorą udział w akcjach charytatywnych, gdzie każdy 
pokonany kilometr Deloitte zamienia na złotówki i wspiera 
szczytny cel. 

DNI ZDROWIA I SPOTKANIA Z EKSPERTAMI  
Z ZAKRESU DIETETYKI I ĆWICZEŃ
Firmowe rowery Deloitte, tzw. mobilne zielone kropki, są 
dostępne dla wszystkich pracowników w  okresie letnim 
w 9 biurach w Polsce i wykorzystywane są w ciągu dnia. 
Masaż karku i kręgosłupa to jeden z najpopularniejszych 
benefitów. Trudno odmówić sobie chwili relaksu i odprę-
żenia, a dodatkowo o naszą kondycję dba specjalista z dzie-
dziny fizjoterapii i treningu medycznego. 
Siadasz na własne ryzyko! Naukowcy, nie tylko amerykań-
scy, zalecają, aby co pół godziny wstawać od biurka i  się 
chwilę poruszać. Można pójść po wodę lub na krótki spa-
cer, ale można też pracować na stojąco, ponieważ wysokość 
wszystkich biurek w  warszawskim biurze można regulo-
wać. A  jeśli już siadamy, to na ergonomicznych fotelach. 
Niby szczegół, ale jakże istotny.

Kuchnia pełna owoców, pysznej kawy, aromatycznych her-
bat… To idealne miejsce na chwilę przerwy lub wspólny 
lunch. Nasze kuchnie są duże, przestronne, nowocześnie 
wyposażone. Niejednokrotnie to właśnie podczas lunchu, 
kiedy człowiek na chwilę odrywa się od pracy, wpadają do 
głowy najlepsze pomysły.

POCZUCIE CELU
Deloitte wspiera merytorycznie i  finansowo organizacje 
pożytku publicznego w ramach organizowanego corocznie 
programu iNICJATYW społecznych pracowników. To pro-
gram wdrażany przez Deloitte w celu wspierania pozytyw-
nych zmian społecznych i środowiskowych w ramach po-
dejścia „What impact will you make?”. Wiemy również, że 
nie tylko wyniki się liczą, dlatego w naszych kalendarzach 
nie brakuje okazji do rodzinnych spotkań w  przestrzeni 
biurowej (Kids@Deloitte, Parents@Deloite) i w mniej for-
malnych okolicznościach. 
W ramach ImpactDay odbywają się w naszych biurach wy-
darzenia uznawane na całym świecie za istotne – Światowy 
Dzień Zdrowia, Dzień Roweru, Dzień bez Samochodu, Ty-
dzień Różnorodności czy Święto Drzewa w Deloitte. 
Chcemy tworzyć środowisko, które faktycznie sprzyja 
utrzymywaniu dobrej  kondycji mentalnej i  fizycznej na-
szych pracowników. Uważamy, że tylko całościowe, holi-
styczne podejście do wellbeingu może zapewnić naszym 
ludziom odpowiednie wsparcie i warunki do rozwoju, aby 
trwały, pozytywny wpływ był na wyciągnięcie ręki każde-
go, kto zechce po to sięgać. 

Social Media w Rekrutacji, HR i EB
Weź udział w bezpłatnym Social Media Breakfast i dowiedz się jak dotrzeć 
skutecznie do kandydatów i obniżyć koszty rekrutacji nawet o 80%!

www.socialmediabreakfast.pl 
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Przed wdrożeniem programu warto zrobić rozeznanie, by 
dowiedzieć się, jakie są potrzeby pracowników w tym za-
kresie. Lepiej, aby pakiet świadczeń zawierał mniej pozycji, 
ale bardziej odpowiadał oczekiwaniom zatrudnionych. Na 
początek należy przeanalizować rozwiązania, które były już 
wcześniej wprowadzane, oraz rozważyć ich skutki. Jeśli na 
przykład zachęcaliśmy już pracowników do rzucenia pale-
nia, ale program nie spotkał się z pozytywną oceną, warto 
zadać sobie pytanie, dlaczego tak się stało, aby nie popełnić 
drugi raz takiego samego błędu. 
Jest wiele powodów, dla których pracownicy nie angażują 
się w programy promocji zdrowia. Wśród nich można wy-
mienić m.in.:
– brak czasu, 
– brak motywacji do długoterminowej zmiany nawyków 
zdrowotnych,
– brak indywidualnego podejścia do pracownika,  
– sceptyczne podejście do wpływu programów na stan zdrowia,
– obawa o dostęp pracodawcy do informacji o stanie zdro-
wia (Raport CSR, 2015).

10 benefitów  
dla zdrowia  
pracownika

JAGODA  
ZYGIERT 

Sedlak & Sedlak

Zdrowie jest jedną z ważniejszych wartości. Niestety, wśród wielu innych 
życiowych priorytetów dbanie o kondycję zdrowotną jest często spycha-
ne na dalszy plan. Dlatego też ważną rolę odgrywa pracodawca, który 
może ułatwić zatrudnionym prowadzenie zdrowego trybu życia. Benefi-
tów związanych ze zdrowiem jest na tyle dużo, że pracodawca, wybierając 
z szerokiego wachlarza świadczeń, może dopasować pakiet do potrzeb za-
trudnionych. Ważne, aby mieć na uwadze nie tylko zdrowie pracownika, 
lecz także jego partnera czy rodziny.

Jeśli uda nam się stworzyć program świadczeń dopasowa-
nych do potrzeb pracowników i  ich zaangażować, może 
przynieść to wymierne korzyści firmie. Większość praco-
dawców przyznaje, że widzi pozytywne efekty działania 
tego typu programów. Najważniejszymi są: spadek absencji 
chorobowej, poprawa stanu zdrowia i większe zaangażowa-
nie w pracę. Z jakich świadczeń możemy korzystać w celu 
poprawy stanu zdrowia pracowników?

OPIEKA MEDYCZNA 
Z badań OECD wynika, że służba zdrowia w Polsce dzia-
ła gorzej niż w innych krajach. Mamy mniejszy dostęp do 
specjalistów, mniejsze wydatki na system i najdłuższe ko-
lejki do zabiegów. Dlatego podstawowym elementem pa-
kietu prozdrowotnego jest prywatna opieka medyczna dla 
pracownika i jego rodziny. Warto zadbać o to, żeby pakiet 
obejmował szeroki zakres usług. Od tego typu programów 
pracownicy oczekują dostępu do specjalistów, opieki sto-
matologicznej oraz rehabilitacji (D. Pawłowska, 2017). 
Według raportu Sedlak & Sedlak Świadczenia dodatkowe 
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w oczach pracowników w 2017 roku z podstawowego pa-
kietu opieki medycznej korzystało 36,1 proc., a  z  rozsze-
rzonego 34,3 proc. pracowników.

SZKOLENIA I WARSZTATY ZWIĄZANE ZE ZDROWIEM 
Pogram poprawy zdrowia należy zacząć od zdobywania 
wiedzy. Być może warto zorganizować w firmie cykl spo-
tkań i warsztatów ze specjalistami różnych dziedzin zwią-
zanych ze zdrowiem: z  dietetykiem, trenerem osobistym, 
psychologiem, terapeutą uzależnień, fizjoterapeutą czy 
kardiologiem. 

POMOC W ZRZUCENIU ZBĘDNYCH KILOGRAMÓW 
Aktywną promocję zdrowia można rozpocząć od programu 
zrzucania zbędnych kilogramów. Nadwaga jest częstą przy-
czyną innych schorzeń, dlatego warto rozprawić się z nią 
w  pierwszej kolejności. Pomocne będą wszystkie świad-
czenia dodatkowe związane z ruchem i zdrowym odżywia-
niem, ale najpierw należy skorzystać z  porad specjalisty. 
Dlatego warto zaprosić do współpracy dietetyka, z którym 
pracownicy będą mogli spotkać się indywidualnie i ustalić 
plan działania. Dietetyk na podstawie przeprowadzonych 
badań ułoży plan żywieniowy i będzie kontrolował efekty 
odchudzania. Oprócz dietetyka przyda się również pomoc 
trenera – osoba, która ułoży odpowiedni plan treningowy. 
Odchudzanie bez wsparcia specjalisty często kończy się 
marnym skutkiem, co zniechęca do dalszych prób, a obec-
ność profesjonalisty na pewno pomoże zmobilizować do 
osiągnięcia celu. Z takiego rozwiązania ucieszą się również 
osoby, które nie mają zbędnych kilogramów do zrzucenia, 
ale chcą się zdrowo odżywiać i dbać o kondycję. 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POZA PRACĄ
Bardzo popularnym świadczeniem, uznawanym wręcz za 
standard, są karnety na siłownię. Jeśli jednak z  różnych 
przyczyn nie możemy zaproponować pracownikom ta-
kiego rozwiązania, ale zależy nam na tego typu inicjaty-
wach, warto szukać alternatyw. Może być to wynajęcie 
sali gimnastycznej na potrzeby pracowników, wynajęcie 

części basenu czy wspólne bieganie w parku. Ciekawym 
pomysł jest również stworzenie drużyny sportowej 
(A. Błaszczak, 2014).

ZDROWE POSIŁKI 
Ważnym elementem zdrowego trybu życia jest dieta. Nie-
stety, pracownicy często nie mają czasu na przygotowanie 
jedzenia i sięgają po gotowe posiłki lub niezdrowe przeką-
ski. Pracodawca ma tutaj duże pole do popisu w zależności 
od środków, jakie może przeznaczyć na ten cel. 

CO MOŻEMY ZROBIĆ:
– zatrudnić w firmie kucharza, który będzie przygotowy-
wał obiad dla pracowników,
– wprowadzić zdrowe menu do stołówki pracowniczej,
– dofinansowywać posiłki,
– oferować pracownikom zdrowe przekąski w  przerwach 
od pracy,
– częstować pracowników sezonowymi owocami,
– wymienić automaty z niezdrowym jedzeniem i  słodzo-
nymi napojami na ich zdrowsze odpowiedniki (B. Kacz-
marczyk, 2015).

POMOC W RZUCANIU PALENIA
Palenie wychodzi już z mody, ale wciąż wiele osób podej-
muje bezskuteczne próby wyjścia z tego nałogu. W ostat-
nim czasie zmieniło się również podejście do palenia 
w miejscach publicznych, takich jak kluby czy przystanki 
autobusowe. Ustawodawca planuje również zmianę doty-
czącą przerwy na papierosa. Według zapowiedzi, pracow-
nicy będą musieli ją odpracować.
Niektóre firmy wpadły na pomysł, aby pomóc swoim pra-
cownikom rzucić ten nałóg. I  tak na przykład firma Po-
lpharma wprowadziła program antynikotynowy „Firma 
bez papierosa”. W  tym celu skorzystała z  usług profesjo-
nalnej firmy, która pomaga rozstać się z  nałogiem dzięki 
terapii poznawczo-behawioralnej. W  ramach programu 
odbyły się spotkania informacyjne dotyczące rzucania pa-
lenia oraz warsztaty. Dzięki akcji palenie skutecznie rzuciło 
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23 pracowników, którzy podczas kolejnych spotkań dzielili 
się z pozostałymi zatrudnionymi swoimi doświadczeniami 
(M. Ciechanowski, 2016).

JAZDA DO PRACY ROWEREM 
Ważne, aby pracownicy byli aktywni fizycznie na co dzień, 
nie tylko od święta. Dobrym pomysłem jest więc promocja 
dojeżdżania rowerem do pracy. Przykładowo firma Blue 
Media płaci swoim pracownikom za każdy kilometr do-
jazdu do pracy rowerem. Aby zachęcić zespół do tej formy 
aktywności, można zorganizować miejsce pod dachem do 
przechowywania rowerów oraz miejsce, gdzie będą dostęp-
ne podstawowe narzędzia do naprawy, takie jak pompka 
czy klucze. Rowerzystom należy też zapewnić możliwość 
wzięcia prysznica przed pracą i zostawienia ubrań na zmia-
nę. Na tego typu udogodnienia mogą liczyć pracownicy fir-
my Credit Agricole (Infor, 2016).

ERGONOMIA MIEJSCA PRACY
Pracownicy spędzają 40 godzin tygodniowo za biurkiem, 
dlatego pracodawca powinien zatroszczyć się, aby siedzie-
li w  odpowiedniej pozycji. Może zaprosić do firmy fizjo-
terapeutę, który pomoże pracownikom w  dostosowaniu 
miejsca pracy do ich potrzeb. Pokaże, w jakiej pozycji po-
winni pracować i  jak prawidłowo korzystać z  klawiatury 
i myszki, aby uniknąć schorzenia nadgarstków. W biurze 
warto zaaranżować parę dodatkowych stanowisk pracy, 
tak aby pracownik, który czuje dyskomfort, pracując przy 
biurku, mógł przesiąść się na kanapę lub skorzystać ze sto-
jącego miejsca pracy. Dla zdrowia kręgosłupa warto upo-
wszechnić modę na zmienianie obuwia. Zwłaszcza w  zi-
mie w  ogrzewanym pomieszczeniu chodzenie cały dzień 
w  ocieplanym obuwiu na obcasie może mieć negatywne 
konsekwencje dla naszego kręgosłupa i  układu krążenia. 
Warto więc w  szatni przeznaczyć przestrzeń do zmiany 
obuwia i miejsce, gdzie można je zostawiać (Infor, 2016).

Podobny benefit wprowadził między innymi wspomniany 
już wcześniej bank Credit Agricole. Pracownicy tej firmy 
mają szkolenia z  zasad ergonomii, na których uczą się, 
jak prawidłowo siedzieć przy komputerze, oraz prostych 
ćwiczeń, które można wykonywać w przerwach od pracy 
i które mają pozytywny wpływ na kondycję psychofizycz-
ną. Szkolenia dotyczyły również zasad ergonomii w domu 
i w samochodzie. 

WALKA Z ZARAZKAMI
Jesień i  zima to okres wzmożonych przeziębień i  grypy. 
Mimo to większość Polaków chodzi do pracy w  czasie 
choroby. Wystarczy jeden chory pracownik, aby rozsiać 
zarazki po całej firmie. Chorzy pracownicy powinni sko-
rzystać ze zwolnienia lekarskiego, a  jeśli nie mają takiej 
możliwości, pracodawca może na ten czas umożliwić im 
pracę z domu. Firma może również wprowadzić program 
darmowych szczepień przeciwko grypie dla pracowników 
i  ich rodzin. Może także zachęcać do regularnego mycia 
rąk. Przykładem firmy, która oferuje swoim pracownikom 
szczepienia przeciwko grypie, jest Jeronimo Martins Pol-

ska. Oprócz tego oferują badania profilaktyczne i  pomoc 
rodzicom dzieci niepełnosprawnych. Firma, oprócz finan-
sowania wizyt u specjalistów, kupuje profesjonalny sprzęt 
rehabilitacyjny i opłaca pobyt w sanatorium (B. Kaczmar-
czyk, 2015). 

POMOC PSYCHOLOGICZNA 
Zdrowie jest holistyczną całością, dlatego nie możemy 
zapominać o  psychologicznym wsparciu pracowników. 
Problemy rodzinne czy psychologiczne mogą mieć bar-
dzo negatywny wpływ na funkcjonowanie w miejscu pra-
cy oraz produktywność. Zła kondycja psychiczna odbija 
się również na zdrowiu fizycznym. Na wizytę u  dobrego 
specjalisty trzeba czasami czekać miesiącami. Dlatego też, 
jeśli chcemy dbać o dobrostan naszych pracowników, po-
winniśmy zapewnić im możliwość skorzystania z fachowej 
pomocy. Najlepiej jeśli spotkania odbywać się będą poza 
firmą. Tylko w ten sposób zapewnimy pracownikom pełną 
dyskrecję. 
Benefitów wspierających zdrowie pracowników jest na 
tyle dużo, że każdy pracodawca z  pewnością znajdzie 
pakiet świadczeń dostosowanych do potrzeb zatrudnio-
nych i  zasobności swojego portfela. Należy jednak pa-
miętać, że takie programy mogą nie przynieść efektów, 
jeśli miejsce pracy jest źródłem problemów pracowni-
ków, w tym również zdrowotnych. Dlatego na początek 
warto spojrzeć krytycznie na firmę, bo łatwiej i  taniej 
będzie spróbować wyeliminować zbędne nadgodziny 
czy sytuacje stresowe, niż wprowadzać warsztaty walki 
ze stresem. 
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‒ Coraz więcej badaczy zadaje sobie pytania, na co wpły-
wają ćwiczenia fizyczne, poznawcze, i czy w ogóle warto 
uprawiać aktywność fizyczną, a także dlaczego warto łą-
czyć aktywność fizyczną z aktywnością poznawczą – mówi 
dr hab. Hanna Bednarek, profesor Uniwersytetu SWPS, 
która wśród seniorów prowadzi badania na temat wpływu 
treningów poznawczych i aktywności fizycznej na funk-
cjonowanie umysłu. Wspomniane badania są prowadzone 
we współpracy z prof. dr hab. Elżbietą Szeląg z  Instytutu 
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz przy 

Endorfiny zalecane  
w każdym wieku 

Spacerują z kijkami, gimnastykują się w siłowniach pod chmurką, jeżdżą ro-
werami, a nawet na rolkach – mowa o seniorach, którzy obalają stereotyp, 
że aktywność fizyczna emerytów ogranicza się do prac polowych na działce 
i karmienia ptaków w parku. Lepsza pamięć, koncentracja i wyższa wydol-
ność układu krążeniowo-oddechowego to tylko niektóre profity płynące z re-
gularnego uprawiania sportu, które przyczyniają się do wydłużenia samo-
dzielności seniorów, a niezależność to to, co dla nich jest najważniejsze. 

wsparciu Akademii Medycznej w Warszawie. W badaniach 
biorą udział seniorzy, którzy pod czujnym okiem specjali-
stów ćwiczą trzy razy w miesiącu przez kwartał. To senio-
rzy, którzy po pierwsze myślą o swoim zdrowiu, po drugie 
mają czas, a po trzecie chcą w siebie zainwestować. 
‒ To są absolutnie wyjątkowi ludzie, ale przyznam, że za-
proszenie seniorów do badań było niezwykle trudne, gdyż 
większość z  nich nie uprawia żadnej aktywności – pod-
kreśla Hanna Bednarek. ‒ Szukaliśmy w różnych środowi-
skach, a nasi respondenci rekrutowani byli głównie z grona 

KATARZYNA  
PATALAN

redaktor naczelna
miesięcznika „Benefit",
k.patalan@miesiecznik-
-benefit.pl
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studentów uniwersytetu złotego wieku oraz aktywnie dzia-
łających domów kultury. 
Pani profesor przyznaje, że aktywności częściej podejmują 
się kobiety. Natomiast problemem jest sama aktywizacja 
seniorów, którzy nie za bardzo chcą włączyć się do ćwiczeń, 
nawet gdy oferta jest bezpłatna. 

WARTO SIĘ RUSZAĆ 
Raczej nikt nie powinien mieć wątpliwości, że osoby ak-
tywne i  fizycznie, i  w  sensie poznawczym, są w  znacznie 
lepszej kondycji. Oczywiście jest wiele możliwości trenin-
gu, ale pani profesor wskazuje dwa: aerobowy i oporowy.
‒ Aerobowy poprawia absorpcję tlenu przez mózg. W efek-
cie zwiększa się rezerwa mózgowo-naczyniowa. To jest me-
chanizm, który bezpośrednio wpływa na poprawę wydol-
ności układu krążeniowo-oddechowego – tłumaczy Hanna 
Bednarek. ‒ Jeżeli tak jest, to możemy się spodziewać, że 
będziemy lepiej funkcjonować poznawczo. Trening aero-
bowy, nie mylić z  aerobikiem, najczęściej realizuje się na 
spacerach czy siłowniach pod chmurką. Badania wskazują, 
że osoba dotleniona, która ma większą wydolność, większy 
przepływ krwi, lepiej funkcjonuje poznawczo, tzn. lepiej 
korzysta ze swojej pamięci, łatwiej planuje swoje zadania, 
jest w stanie więcej rzeczy wykonywać naraz.
Drugi trening to trening oporowy, wytrzymałościowy, 
oparty jest bardziej na wysiłku, na pokonywaniu barier 
mięśniowych, bardziej intensywnie, bardziej długotrwale.
‒ Stwierdzono korzyści z tego treningu wpływające na popra-
wę uważności i pamięci – dodaje wykładowca. ‒ Trening mie-
szany jest najbardziej skuteczny. Nasi seniorzy wykonują te 
ćwiczenia pod czujnym okiem rehabilitanta. Na siłowni warto 
skorzystać ze wsparcia trenera personalnego. Najważniejsze, 
by dostosować ćwiczenia do możliwości konkretnej osoby. 
W czasie treningu warto mierzyć tętno i  ciśnienie. Urzą-
dzenia to ułatwiają, a  trener może podpowiedzieć, kiedy 
zwiększyć aktywność, a kiedy odpuścić. 
‒ Badania mówią, że im ćwiczenia są bardziej uroz-
maicone, tym lepiej postrzegamy swoje otoczenie spo-
łeczne, tzn. lepiej się czujemy. Potwierdzają także, że 
aktywność fizyczna ma wpływ na wyższą jakość życia 
– podkreśla badaczka. ‒ Warto pamiętać, że osoby, które 
są aktywne fizycznie, w testach psychologicznych wypa-

dają dobrze, bo wskazują wyższe wskaźniki określające 
jakość ich życia. Dzięki treningowi dowartościowują się. 

WIEK TO NIE PRZESZKODA
Wiek nie jest przeszkodą do aktywności, ale choroby już 
tak, dlatego seniorzy powinni rozpoczynać trening wy-
łącznie pod okiem specjalisty, a przed rozpoczęciem tre-
ningu trzeba wykluczyć przeciwwskazania i tego nie może 
zrobić trener na siłowi, tylko lekarz pierwszego kontaktu. 
‒ Wiek nie musi oznaczać ograniczeń, bo choć zwykło się 
przyjmować, że wiek senioralny to wiek emerytalny, w na-
szym projekcie mamy nawet 80-latków. Są sprawni fizycz-
ne i przychodzą do nas na treningi, by być jeszcze bardziej 
sprawnymi – mówi Hanna Bednarek. 
Dużym wyzwaniem jest znalezienie sposobu, by wpłynąć na 
seniorów, aby ci chcieli systematycznie ćwiczyć. I tu na uwagę 
zasługuje realizowany przez Benefit Systems program pilotażo-
wy MultiSport Senior, którego głównym celem jest zwiększenie 
tej świadomości. W  ramach karty MultiSport Senior można 
korzystać z zajęć fitness, nauki tańca, relaksu w grocie solnej, 
ćwiczeń pamięci, zajęć na basenie oraz specjalnych spotkań 
z fizjoterapeutą.
– Program MultiSport Senior wspiera osoby starsze w po-
dejmowaniu aktywności fizycznej pod okiem trenerów i fi-
zjoterapeutów. I  co dla nas ważne – obala stereotypy, że 
sport jest tylko dla młodych – mówi Robert Moreń, dyrek-
tor ds. komunikacji w Benefit Systems. 
Bezpłatna karta MultiSport Senior, w ramach pilotażu do-
stępna w Krakowie i Warszawie, ułatwia rozpoczęcie trenin-
gu oraz regularne uprawianie sportu. To sposób nie tylko na 
zwiększenie aktywności fizycznej i  poprawę kondycji, lecz 
także na znalezienie nowej pasji, spotkania ze znajomymi. 
Karta MultiSport Senior jest bezpłatna, a  jej zamówienie 
odbywa się za pośrednictwem osoby posiadającej już ak-
tywną kartę MultiSport Plus, MultiSport Classic lub Mul-
tiActive typu Pracownik. Pracujące dzieci, należące do 
programu MultiSport, mogą więc wyrobić kartę np. rodzi-
com. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce, a pilotaż 
programu potrwa do czerwca bieżącego roku. 
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Z Agatą Błaszkiewicz rozmawiał Rafał Mikołaj Krasucki

NASI PRACOWNICY  
chętnie dzielą się 

WIEDZĄ

Musieliśmy bardzo 
precyzyjnie określić, co 
się pracownikom będzie 
podobało, co się sprawdzi, 
zadziała. Wszystko zostało 
opracowane na podstawie 
tego, co powiedzieli pra-
cownicy. Ta wiedza została 
dodatkowo skonsultowana 
z menedżerami, którzy 
odpowiedzieli nam, co 
sądzą o takiej formule, 
czy ona będzie przydatna, 
jakie dodatkowe tematy 
mogłyby stanowić ramy 
takiego szkolenia, z jaką 
częstotliwością należałoby 
organizować spotkania 
szkoleniowe itd. 

RAFAŁ MIKOŁAJ
KRASUCKI

dziennikarz miesięcznika 
"Benefit",
r.krasucki@miesiecznik-
-benefit.pl

Jak wygląda profil państwa 
firmy?

Nasza firma zajmuje się komplek-
sowym doradztwem w obszarze 
nieruchomości komercyjnych. 
Wspieramy najemców, właścicieli 
nieruchomości oraz inwestorów 
w transakcjach kupna i sprzedaży 
nieruchomości oraz w wynajmie po-
wierzchni. Świadczymy także szereg 
usług związanych z zarządzaniem 
obiektami, wyceną nieruchomości 
czy aranżacją powierzchni. W tej 
chwili w Polsce zatrudniamy ponad 
250 osób w Warszawie i w sześciu 
miastach regionalnych. 

Z jakiego powodu zaczęliście 
państwo pracę nad własnymi 
programami szkoleniowymi?

Muszę nadmienić, że te programy 
działają już od kilku lat. Sam pomysł 
narodził się ponad trzy lata temu 
z dwóch powodów: potrzeby dziele-
nia się wiedzą pomiędzy poszczegól-
nymi działami firmy oraz z potrzeby 
poszerzania wiedzy na temat rynku. 
Nasze działy mają bardzo duży zasób 
wiedzy eksperckiej, więc pracownicy 
z różnych działów konsultowali się 
ze sobą, szukając informacji. Do-
chodziło do takich sytuacji, że tego 
samego dnia pojawiało się kilka osób 
pytających o to samo. Dało nam to 
do myślenia i stąd też zrodziła się 
potrzeba kompleksowej wymiany 
informacji między poszczególnymi 
działami organizacji. Chcieliśmy 
w ten sposób pokazać pracownikom, 
jak funkcjonuje firma, jak pewne 
działania przenikają się wzajemnie 

i kto za co odpowiada. Prawda jest 
taka, że każdy jest skupiony na 
swoim obszarze, każdy rozumie, 
czym się zajmuje, ale nam zależało 
również, żeby pracownicy mieli 
większą świadomość biznesową. 
Kolejną potrzebą było wprowadzenie 
do organizacji bardziej merytorycz-
nych szkoleń ukierunkowanych 
na wiedzę o rynku nieruchomości, 
działania biznesowe i ekonomiczne. 
Założenia było takie, aby przeszkolić 
dużą grupę pracowników oraz aby te 
szkolenia nie były zbyt czasochłonne 
i kosztowne. Niestety nie znaleźli-
śmy na rynku niczego, co by nam 
pasowało, stworzyliśmy więc swoją 
autorską formułę szkoleń pracow-
ników. 

Rynek naprawdę nie miał nic do 
zaoferowania?

Niestety nie. Nie chcieliśmy, aby 
był to e-learning, ponieważ nie 
o taką formę szkoleń nam chodziło. 
Zależało nam na bezpośrednim 
kontakcie i rozmowie. Z perspekty-
wy ostatnich lat jestem przekonana, 
że taka formuła wiedzy w pigułce 
będzie się bardzo dobrze sprawdza-
ła. Skondensowana wiedza zamiast 
dwudniowego szkolenia – inten-
sywne cztery godziny, przekazanie 
esencji danego tematu, żeby to był 
zaczątek do dalszego szkolenia. 
Kilka lat temu nie była to formuła 
chętnie stosowana przez firmy, ale 
my na to postawiliśmy. Oczywiście 
nie zrezygnowaliśmy ze współpracy 
z firmami zewnętrznymi i z bardziej 
tradycyjnej formuły. Takie szkolenia 

są nadal prowadzone, ale dbamy 
o to, żeby odbywały się w formie 
warsztatowej, były dopasowane 
do naszych potrzeb i odpowiednio 
skondensowane tak, aby przekazać 
konkretną wiedzę w zrozumiały 
sposób, bez tracenia czasu. 

Jak wyglądały początki tworze-
nia wewnętrznych programów 
szkoleniowych? Czy badaliście 
potrzeby pracowników? Jak wy-
glądał sam proces wdrożenia?

Bez badania potrzeb pracowników 
nie da się zbudować odpowiedniego 
programu szkoleniowego. Musieli-
śmy bardzo precyzyjnie określić, co 
się pracownikom będzie podobało, 
co się sprawdzi, zadziała. Wszystko 
zostało opracowane na podstawie 
tego, co powiedzieli pracownicy. 
Ta wiedza została dodatkowo 
skonsultowana z menedżerami, 
którzy odpowiedzieli nam, co sądzą 
o takiej formule, czy ona będzie 
przydatna, jakie dodatkowe tematy 
mogłyby stanowić ramy takiego 
szkolenia, z jaką częstotliwością 
należałoby organizować spotkania 
szkoleniowe itd. Proces tworzenia 
programu przebiegał dwutorowo. Po 
wszystkich konsultacjach uznaliśmy, 
że uruchamiamy go z przeświadcze-
niem, że będzie to dla nas najbar-
dziej efektywne rozwiązanie. 

Czy wszyscy pracownicy biorą 
udział w szkoleniach?

Jeżeli chodzi o program Brainy day, 
jest on dostępny dla wszystkich 
osób. Spotkania odbywają się raz 
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nianych przez pracowników. Takie 
badania zaangażowania odbywają 
się u nas raz na dwa lata na bieżąco 
więc monitorujemy efekty naszych 
działań.

Czy można stwierdzić, że 
działanie tych wewnętrznych 
programów szkoleniowych 
wpływa również na poziom 
rekrutacji oraz employer 
branding?

Z pewnością te programy mają 
wpływ na to, jak jesteśmy postrze-
gani jako firma przez naszych 
pracowników, ale również na tzw. 
informację szeptaną. Rynek nieru-
chomości jest dość nieduży, sporo 
informacji przekazywanych jest 
pocztą pantoflową. Nowi kandy-
daci pojawiający się u nas wiedzą, 
że w firmie jest system ciekawych, 
przydatnych szkoleń i jest to przez 
nich bardzo dobrze odbierane. 
Ostatnio uruchomiliśmy kolejny pro-
gram szkoleniowy pod nazwą Open 2 
learn, do którego tematy zapropono-
wali sami pracownicy. 
Są to szkolenia otwarte z prezentacji, 
negocjacji, komunikacji, radzenia 
sobie ze stresem. Ten program działa 
od roku i również jest bardzo dobrze 
odbierany.

A jakie macie plany na ten rok? 
W tym roku zamierzamy pracować 
nad obszarem komunikacji we-
wnętrznej i komunikacji interper-
sonalnej. Jest to dla nas bardzo 
istotne, aby nasi pracownicy 
dobrze się rozumieli żeby komu-
nikacja między nimi oraz między 
działami była sprawna i wspierała 
współpracę.

Czy przewiduje pani to, że sku-
teczność tych programów się 
wyczerpie?

Z pewnością się wyczerpie i nie 
mam co do tego wątpliwości. 
A kiedy to się stanie, znów zacznie-
my rozmowy z pracownikami na 
temat tego, co powinniśmy zmienić, 
ulepszyć, poprawić. W innym wy-
padku wprowadzanie takich zmian 
i robienie czegoś dla kogoś, bez 
świadomości, czego on potrzebuje, 
nie ma żadnego sensu. 

Obserwuję lepsze podejście 
do tematów miękkich, 
takich jak udzielanie 
i przyjmowanie informacji 
zwrotnej, radzenie sobie 
ze stresem, motywowanie 
siebie samego. Zdecydo-
wanie lepsze zrozumienie 
potrzeb biznesu, tego, 
czym zajmują się inne dzia-
ły, jak funkcjonują, z jakimi 
wyzwaniami się spotykają, 
czym się zajmują inni 
pracownicy. 

w tygodniu. Realizacja wszystkich 
tematów, które mamy już przygo-
towane, zajmie pewnie pół roku. Co 
ciekawe, pracownicy sami przycho-
dzą, zgłaszają własne pomysły i chęć 
podzielenia się wiedzą z innymi. 
Obserwujemy dużą aktywność z ich 
strony.
Drugi program ‒ o nazwie Smart 
Leader ‒ jest programem roz-
wojowym dla grupy zamknię-
tej. Skierowany jest głównie do 
liderów. Realizujemy w nim tematy 
spójne z celami biznesowymi 
firmy i z naszymi potrzebami oraz 
konkretną sytuacją, w której się 
znajdujemy. Grupa, której dedyko-
wany jest program, ma regularne 
warsztaty z coachem, w ramach 
których pracownicy rozwijają swoje 
umiejętności liderskie, wymienia-
ją się doświadczeniami i uczą od 
siebie nawzajem, rozwiązują różne 
kwestie biznesowe. Dzięki temu 
programowi grupa bardzo się zgra-
ła, zdecydowanie poprawiła się też 
współpraca i wzrosła świadomość 
biznesowa. 

Jaką informację zwrotną otrzy-
maliście od pracowników po 
wdrożeniu programu szkolenio-
wego? 

Pierwsze informacje zwrotne były 
obiecujące. Tak jak mówiłam wcze-
śniej, nasi pracownicy zaczęli sami 
angażować się w tworzenie i rozwija-
nie tych programów.

Czy uruchomienie tych dwóch 
programów było dla organizacji 
kosztowne?

Jeżeli chodzi o program Brainy day, 
jest to program niskokosztowy. 
Spotkania odbywają się na terenie 
biura, w naszych salach szkolenio-
wych. Robimy sporo wewnętrz-
nych szkoleń, współpracujemy też 
zaprzyjaźnionymi firmami w tym 
zakresie.W przypadku drugiego pro-
jektu, Smart Leader, również udało 
nam się obniżyć koszty. Program jest 
elastyczny, na bieżąco go kształtu-
jemy, np. zmieniając formułę pracy 
w dwóch grupach na 1 grupę, kiedy 
pojawia się taka potrzeba. Dzięki 
temu, że program jest szyty na miarę 
możemy go dowolnie modyfikować. 

Kiedyś spotkałem się z opinią 
pewnego specjalisty ds. HR, 
że szkoleniowcy pochodzący 
ze struktur firmy mogą szkolić 
w zły sposób, np.: przekazy-
wać złą wiedzę, złe nawyki, 
narzędzia. 

Jeżeli chodzi o Smart Leader, 
współpracujemy z zewnętrznym 
trenerem. W przypadku Brainy day 
pracownicy prowadzą prezentacje 
dotyczące zagadnień branżo-
wych, np. specyfikacji rynku, jak 
wyglądają procesy, na czym polega 
ich praca. Bardziej skupiają się na 
przybliżaniu obszaru ich działa-
nia niż nauce. I muszę przyznać, 
że w ramach takich spotkań nie 
zaobserwowaliśmy negatywnych 
efektów. Szkolenia miękkie powie-
rzamy zaś zewnętrznym ekspertom 
w danej dziedzinie. 

Jeżeli miałaby pani spojrzeć 
z perspektywy kilku lat, jakie 
dostrzega pani korzyści z dzia-
łania tych programów?

Obserwuję lepsze podejście do te-
matów miękkich, takich jak udzie-
lanie i przyjmowanie informacji 
zwrotnej, radzenie sobie ze stre-
sem, motywowanie siebie samego. 
Zdecydowanie lepsze zrozumienie 
potrzeb biznesu, tego, czym zajmu-
ją się inne działy, jak funkcjonują, 
z jakimi wyzwaniami się spotykają, 
czym się zajmują inni pracownicy. 
Lepsze rozumienie biznesowego 
otoczenia, umiejętności bizneso-
wych, savoir-vivre’u biznesowego. 
Prowadzimy również regularne 
spotkania z ekonomistami, żeby 
też lepiej rozumieć otocznie, w któ-
rym funkcjonujemy. 

A co z zaangażowaniem pra-
cowników?

Od kiedy ruszyły te programy, 
muszę przyznać, że zaangażo-
wanie znacznie wzrosło wśród 
wszystkich grup pracowników, 
a przede wszystkim w grupie 
objętej programem Smart Leader. 
Poziom zaangażowania jest tak 
wysoki, że w 2017 roku otrzymali-
śmy tytuł Najlepszego Pracodawcy 
przyznawany przez firmę AON, na 
podstawie wyników ankiet wypeł-
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Jesteś przedstawicielem  rmy oferującej produkty/
usługi w obszarze świadczeń pozapłacowych 

dla pracowników 
– zostań naszym partnerem

WEŹ BEZPŁATNY UDZIAŁ I JUŻ DZIŚ ZAREJESTRUJ SIĘ NA STRONIE WWW.BENEFITSFESTIVAL.PL

tylko tu

Odpowiadasz za politykę świadczeń pozapłacowych? 
– zgłoś swoją  rmę do konkursu 
Best Bene ts Strategy 2018 
– być może dołączy do grona laureatów

BENEFITS
FESTIVAL

iii edycja

jedyne takie wydarzenie 
w polsce

26 kwietnia 2018 
warszawa

POZNASZ NAJNOWSZE TRENDY NA RYNKU BENEFITÓW

ZNAJDZIESZ W JEDNYM MIEJSCU WIELE NOWYCH PROPOZYCJI CIEKAWYCH, 

CZASEM ZASKAKUJĄCYCH BENEFITÓW

WYSŁUCHASZ INTERESUJĄCYCH PRELEKCJI

POROZMAWIASZ Z EKSPERTAMI

ZOBACZYSZ JAK TWORZĄ POLITYKĘ BENEFITOWĄ FINALIŚCI KONKURSU 

BEST BENEFITS STRATEGY 2018

BĘDZIESZ MIEĆ MOŻLIWOŚĆ SPOTKANIA I WYMIANY DOŚWIADCZEŃ 

Z INNYMI OSOBAMI W SWOJEJ GRUPIE ZAWODOWEJ
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RODO.  
Nowa rzeczywistość  
dla operatorów  
call center?

ANNA ZEJDLER-
WINIARSKA

adwokat,
KPRF Law Office

Telefony od telemarketerów do przypadkowych osób z baz 
danych oraz maile z ofertami handlowymi i newsletterami 
to ciemna strona branży call center. Wkrótce będzie się to 
musiało jednak zmienić, gdyż nowe przepisy data protec-
tion wprowadzają obostrzenia w  zakresie przetwarzania 
danych osobowych, w tym dotyczących konieczności wy-
kazania przez administratora danych osobowych, że takie 
przetwarzanie jest zgodne z  prawem. Firmy call center 
nierzadko nie mają świadomości i  kontroli nad tym, czy 
posiadane przez nie bazy danych są oparte na pozyskanych 
zgodach, czy też innych podstawach przetwarzania; często 
nie mają również kontroli nad tym, czy żądania cofnięcia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych były respekto-

Nowe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych (dalej jako „RODO”) wymuszą zmiany w całej 
branży call center, której działalność opiera się głównie na danych oso-
bowych. Wielość sposobów nawiązywania kontaktów z klientem, pozy-
skiwanie kontaktów z  różnych źródeł, ulokowanie danych osobowych 
w wielu obszarach i działach firmy, a jednocześnie braku ustaleń jakimi 
zasobami firma dysponuje i  jakie procesy przetwarzania danych osobo-
wych mają miejsce, mogą stać się powodem problemów i wysokich kar 
administracyjnych dla administratora danych osobowych, w  wysokości 
nawet do 20 mln euro lub 4 proc. wartości rocznego światowego obrotu 
przedsiębiorstwa.

wane i faktycznie takie dane były usuwane z baz w odpo-
wiednim czasie. Co za tym idzie, dostosowanie do nowych 
regulacji może okazać się w niektórych przypadkach cza-
sochłonne oraz wymagające znacznego zaangażowania sił 
i środków.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH  
OSOBOWYCH
Co do zasady operatorzy call center nie mają prawa kon-
taktować się z  klientem bez wyraźnie wyrażonej zgody. 
Wyjątkiem od powyższego jest jedynie sytuacja, w  której 
z osobą kontaktuje się przedstawiciel firmy, z którą klient 
posiada jakąś umowę, a  dany kontakt odbywa się w  za-
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kresie przedstawienia innej oferty tej firmy (tzw. cross-
-selling). Marketing bezpośredni własnych produktów lub 
usług administratora danych jest bowiem jednym z przy-
padków, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się 
na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu admini-
stratora, który stanowi samoistną podstawę przetwarzania. 
W praktyce oznacza to tyle, że firma może kontaktować się 
ze swoimi klientami w celu promowania towarów i usług 
bez konieczności pozyskiwania zgody. Wyjątkiem jest sy-
tuacja, kiedy nadrzędny charakter wobec tych interesów 
mają interesy lub podstawowe prawa i  wolności osoby, 
której dane dotyczą (oraz oczywiście przy założeniu, że 
klient nie wyraził sprzeciwu co do kontaktowania się z nim 
w celach marketingowych). W przypadku złożenia takiego 
sprzeciwu dalsze wykorzystywanie danych osobowych jest 
bezprawne. Podobnie jest w  sytuacji, gdy umowa łącząca 
strony wygasa lub zostaje rozwiązana (znów z wyjątkiem 
sytuacji, w której klient wyraził zgodę na dalsze wykorzy-
stywanie danych w celach marketingowych). 
Co jednak w przypadku, gdy firma chce nawiązać kontakt 
z nowym, potencjalnym klientem? W takiej sytuacji należy 
spełnić wszystkie wymogi, które są nałożone na podmiot, 
w tym wymóg informacyjny, oraz pozyskać zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych we wskazanym przez admi-
nistratora celu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
jest również niezbędna, jeśli planowane jest przekazanie 
danych osobowych podmiotowi trzeciemu na użytek pro-
wadzonych przez niego działań marketingowych.

BAZY DANYCH A LEGALNOŚĆ PRZETWARZANIA
Największym problemem operatorów call center może oka-
zać się konieczność weryfikacji posiadanych baz danych wy-
korzystywanych w celach marketingowych. Aby można było 
je dalej wykorzystywać, niezbędne będzie wykazanie przez 
administratora, iż posiada on ważne zgody na przetwarza-
nie tych danych w  celach marketingowych, co nierzadko 
będzie trudne (o ile nie niemożliwe), w sytuacji gdy zgody 
były zbierane dawno lub zostały zakupione z  niepewnego 
źródła. W praktyce konieczne będzie więc zweryfikowanie 
całości posiadanych baz danych pod kątem legalności prze-
twarzania danych osobowych, w  tym udokumentowania 
pozyskania zgód na przetwarzanie danych. To po stronie 
administratora będzie leżał obowiązek wykazania, że prze-
twarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem 
(zgodnie z zasadą rozliczalności). Jeśli bazy kontaktów opar-
te są na pozyskanych zgodach, to analiza takich baz powin-
na uwzględniać m.in. to, czy zebrane dotychczas zgody opa-
trzone były wyraźnym wskazaniem administratora danych 
i określeniem celu przetwarzania danych, czy nie były do-
rozumiane z oświadczeń innej treści, milczące (niepodjęcie 
działań nie może oznaczać zgody) lub polegające na domyśl-
nym zaznaczeniu okienek przez usługodawcę. 

DZIAŁALNOŚĆ CALL CENTER PROWADZONA 
PRZEZ PODMIOT ZEWNĘTRZNY
Są różne sposoby prowadzenia działalności telemarketin-
gowej. W  niektórych firmach są wewnętrzne działy call 
center, w innych taka działalność jest zlecana podmiotom 

zewnętrznym. W  przypadku zlecenia telemarketingu fir-
mie zewnętrznej operator call center może mieć każdora-
zowo odmienną rolę w takim przetwarzaniu. 
Operator call center, który prowadzi akcję na rzecz klienta 
i w oparciu o bazę przekazaną przez swojego klienta, nie 
będzie administratorem danych, a podmiotem przetwarza-
jącym (procesorem). W takim wypadku konieczne będzie 
sporządzenie umowy powierzenia danych osobowych, któ-
ra będzie określała nie tylko cel i zakres przetwarzania, lecz 
także rodzaj danych (dane zwykłe lub wrażliwe), kategorie 
osób, czas przetwarzania, obowiązki i  prawa administra-
tora, jak również obowiązki i  prawa podmiotu przetwa-
rzającego. Dodatkowo RODO nakłada na administratora 
danych obowiązek sprawdzenia podmiotu, któremu mają 
zostać powierzone dane, gdyż administrator powinien ko-
rzystać wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapew-
niają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 
środków technicznych i  organizacyjnych. W  przypadku 
braku wprowadzenia odpowiednich zapisów do umów po-
wierzenia pełną odpowiedzialność za działanie podmiotu 
przetwarzającego ponosić będzie administrator danych.
Sytuacja będzie się kształtować inaczej, gdy dane osobowe 
są zbierane przez operatora call center i są wykorzystywane 
na rzecz innych podmiotów. W takim przypadku koniecz-
ne będzie zaistnienie podstawy przetwarzania, którą to 
najczęściej będzie zgoda osoby, której dane dotyczą. W ta-
kiej sytuacji zmieni się również charakter call center, które 
pozyskując dane samodzielnie, nie będzie przetwarzać ich 
jedynie na rzecz klienta (jako procesor), ale również będzie 
je przetwarzać we własnym zakresie (jako administrator).
Jeszcze inaczej wygląda sytuacja, w której działania są podej-
mowane na podstawie baz danych zakupionych od podmio-
tu trzeciego. Wtedy to po stronie administratora powstanie 
obowiązek informacyjny, zgodnie z  którym administrator 
powinien poinformować osobę, której dane dotyczą, m.in. 
o tożsamości, celu i podstawie prawnej przetwarzania, kate-
goriach danych osobowych lub kategoriach odbiorców. Do-
datkowo administrator powinien poinformować o okresie, 
w  jakim dane będą przechowywane, prawach (w tym pra-
wie do żądania usunięcia danych) oraz o źródle pozyskania. 
Jednocześnie taki obowiązek informacyjny powinien być 
zrealizowany w rozsądnym terminie, nie później jednak niż 
w ciągu miesiąca od pozyskania danych, a jeśli dane osobo-
we mają być stosowane do komunikacji – najpóźniej przy 
pierwszym kontakcie. Podobnie się dzieje w przypadku, gdy 
podmiot pozyskał dane ze źródeł ogólnie dostępnych (np. 
z  internetu). Wypełnienie obowiązku informacyjnego ma 
istotne znaczenie z uwagi na to, że pozwala osobom, których 
dane dotyczą, na reakcję i świadome korzystanie z przysłu-
gujących im praw, np. co do żądania zaprzestania przetwa-
rzania danych lub prawa do złożenia sprzeciwu.
Na koniec należy wskazać, iż brak wdrożenia RODO i niesto-
sowanie się do wprowadzonych przepisów może oznaczać dla 
przedsiębiorców nie tylko odpowiedzialność finansową w po-
staci kar administracyjnych w wysokości do 20 mln euro bądź 
do 4 proc. całkowitego rocznego obrotu z poprzedniego roku 
obrotowego, lecz także możliwość dochodzenia roszczeń na 
drodze cywilnej w związku z naruszeniem nowych przepisów. 



Kłopotliwe rozliczanie  
służbowych przejazdów 
prywatnym samochodem

DOROTA
WALERJAN

doradca podatkowy, 
Counsel, kancelaria  
Hogan Lovells

Często można spotkać się z opinią, że – po spełnieniu „standardowych” wy-
mogów -  ze zwolnienia od opodatkowania korzystają kwoty zwracane pra-
cownikom przez pracodawcę z  tytułu wykorzystania przez pracownika jego 
prywatnego samochodu do celów służbowych. Szczegółowa analiza przepisów 
i praktyki podatkowej pokazuje jednak, że możliwość ta nie jest oczywista.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych („updof ”) zwalnia od opodat-
kowania „zwrot kosztów poniesionych przez pracownika 
z  tytułu używania pojazdów stanowiących własność pra-
cownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, 
jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład 
pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych 
kosztów wynika wprost z  przepisów innych ustaw - do 
wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do 
wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej przy zasto-
sowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, określo-
nych w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego 
ministra, jeżeli przebieg pojazdu, z  wyłączeniem wypłat 
ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w  ewidencji 
przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika; […]”. 
Przywołany przepis statuuje zatem szereg warunków, które 
powinny zostać spełnione dla zwolnienia zwracanych kwot 
od podatku:
– pojazd (samochód) powinien stanowić własność pracow-
nika, 
– pracownik powinien używać go dla potrzeb zakładu pracy, 
– owo „używanie” powinno mieć miejsce w tzw. w jazdach 
lokalnych (a nie np. w trakcie podróży służbowej), 
– obowiązek ponoszenia przedmiotowych kosztów przez za-
kład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych 
kosztów musi wprost wynikać z „przepisów innych ustaw”,
– przepis określa także maksymalną wysokość kwoty zwro-
tu zwolnionej z podatku, która nie może przekraczać mie-
sięcznego ryczałtu pieniężnego albo kwoty ustalonej przy 
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zastosowaniu obowiązujących stawek za 1 kilometr prze-
biegu pojazdu; w tym ostatnim przypadku, warunkiem jest 
udokumentowanie przebiegu pojazdu w  stosownej ewi-
dencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika. 
Analizując powyższe warunki szczególną uwagę nale-
ży zwrócić na wymóg, aby obowiązek dokonania przez 
pracodawcę zwrotu kosztów - lub możliwość przyznania 
prawa do ich zwrotu - wynikały wprost z  „przepisów in-
nych ustaw”. Wymóg ten powoduje bowiem, że zgodnie 
z  dosłownym brzmieniem przepisu, zakres zwolnienia 
zostaje ograniczony wyłącznie do przypadków zwrotu 
kosztów pracownikom należącym do wybranych grup za-
wodowych. Mowa tu zasadniczo o  pracownikach służby 
leśnej, listonoszach oraz pracownikach socjalnych, którym 
uprawnienie do uzyskania zwrotu kosztów używania po-
jazdów prywatnych przyznano bezpośrednio w przepisach 
stosownych ustaw „branżowych”. W konsekwencji, literal-
na treść przepisu art. 21 ust. 1 pkt 23 prowadzi do wniosku, 
że dla pozostałych pracowników, którzy otrzymują zwrot 
kosztów poniesionych z tytułu używania pojazdów stano-
wiących ich własność, dla potrzeb zakładu pracy, kwota 
zwrotu stanowi zawsze przychód ze stosunku pracy, podle-
gający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 
Praktyka w zakresie zastosowania omawianej regulacji nie 
była jednolita. Nietrudno znaleźć przypadki, w  których 
wykładnia omawianego przepisu była bardziej „przyjazna” 
dla podatnika niż jego dosłowne brzmienie. Przykładem 
jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 
z 14 grudnia 2015 r., nr IPPB4/4511-3-95/15-2/JK3, w któ-
rej organ, w następstwie skargi skierowanej przez wniosko-
dawcę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zmie-
nił swoją wcześniejszą interpretację (datowaną 11 września 
2015 r., nr IPPB4/511-733/15-2/JK3). W zmienionej inter-
pretacji organ zgodził się, że zwrot wydatków za korzysta-
nie z prywatnego samochodu do służbowych jazd po mie-
ście nie jest przychodem pracownika. 
Uzasadniając swoje stanowisko, organ interpretacyjny 
stwierdził, że dokonując oceny przedmiotowego zagadnie-
nia należy kierować się wyrokiem Trybunału Konstytucyj-
nego („TK”) z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13. W wyroku 
tym wskazano, że za przychód pracownika mogą być uznane 
świadczenia, które: (i) zostały spełnione za zgodą pracowni-
ka (pracownik skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), (ii) 
zostały spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie 
pracodawcy) i  przyniosły mu korzyść w  postaci powięk-
szenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby 
ponieść, (iii) korzyść uzyskana przez pracownika jest wy-
mierna i  przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie 
jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). 
W ten sposób TK wskazał kryteria prawidłowego, zgodnego 
z  Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, rozumienia usta-
wowego sformułowania „inne nieodpłatne świadczenie”, 
o  którym mowa w  art. 12 ust. 1 updof. W  konsekwencji, 
w oparciu o stanowisko prezentowane w orzecznictwie są-
dów administracyjnych przyjmując wskazane przez TK kry-
terium oceny organ interpretacyjny uznał, że otrzymywana 
przez pracownika kwota wypłacana tytułem zwrotu kosz-
tów poniesionych przez pracownika w  związku z  użyciem 

prywatnego samochodu w jazdach lokalnych (niebędących 
podróżą służbową), jest świadczeniem poniesionym w inte-
resie pracodawcy, bo to jemu przynosi konkretną i wymier-
ną korzyść w  postaci prawidłowo i  efektywnie wykonanej 
przez pracownika pracy. Co istotne, „obowiązek zapewnie-
nia prawidłowej organizacji pracy nie może być utożsamia-
ny tylko z zapewnieniem biurka, materiałów biurowych czy 
pokryciem kosztów eksploatacji samochodu służbowego czy 
kosztów zużytej energii elektrycznej. Ten obowiązek należy 
i trzeba odnosić i analizować w kontekście konkretnych obo-
wiązków pracowniczych i wynikających z tych obowiązków 
oczekiwań pracodawcy. Skoro więc prawidłowe i efektywne 
wykonywanie obowiązków pracowniczych wymaga od pra-
cownika użycia prywatnego samochodu, to sfinansowanie 
ww. kosztów przez pracodawcę nie jest korzyścią pracowni-
ka, ale właśnie wypełnieniem przez pracodawcę ustawowe-
go obowiązku prawidłowego organizowania pracy, tak aby 
była ona wydajna i należytej jakości”. Podsumowując, organ 
interpretacyjny przyznał, że otrzymywana przez pracowni-
ka kwota wypłacana tytułem zwrotu kosztów poniesionych 
przez pracownika w związku z użyciem prywatnego samo-
chodu w jazdach lokalnych (niebędących podróżą służbową) 
nie powoduje powstania po stronie pracownika przychodu 
podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych. 
Powyższej wykładni sprzeciwił się jednak Minister Finansów 
m.in. w interpretacji z 17 maja 2016 r., nr DD3.8222.2.29.2016.
IMD, którą zmienił z  urzędu interpretację Dyrektora Izby 
Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2016 r., nr IPPB4/4511-
1369/15-2/MS. W zmienionej interpretacji zawarto stanowi-
sko, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 23b updof powinien być inter-
pretowany zgodnie z jego literalnym brzmieniem, co oznacza, 
że zakres zwolnienia dostępnego na podstawie tego przepisu 
ograniczony jest do kwot zwracanych pracownikom wyłącz-
nie na podstawie „przepisów innych ustaw”. Odnosząc się zaś 
do przywołanego orzeczenia TK wyjaśniono, że dotyczyło 
ono wyłącznie tzw. nieodpłatnych świadczeń, zatem nie może 
mieć zastosowania do świadczeń pieniężnych – takich, jak 
zwrot pracownikowi kosztów. Stąd, w świetle treści art. 21 ust. 
1 pkt 23b updof, zwrot kosztów poniesionych przez pracow-
nika w związku z użyciem w jazdach lokalnych prywatnego 
samochodu dla celów służbowych podlega opodatkowaniu. 
Podobne, restrykcyjne stanowisko zaprezentował Wojewódz-
ki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 28 lutego 
2017 r., sygn. akt I SA/Gl 1443/16.
Na marginesie powyższych rozważań warto dodatkowo przy-
pomnieć o  innym zwolnieniu z  zakresu updof, zawartym 
w  art. 21 ust. 1 pkt 13 tej ustawy. W  świetle tego przepisu, 
zwolnione od podatku są „ekwiwalenty pieniężne za używane 
przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, ma-
teriały lub sprzęt, stanowiące ich własność”. Jakkolwiek, wobec 
wyraźnej regulacji z art. 21 ust. 1 pkt 23b updof, możliwość 
bezpośredniego zastosowania tego przepisu w  rozważanych 
okolicznościach może rodzić wątpliwości, to jednak trudno 
pominąć, że wprowadza on do ustawy określony «standard» 
kwalifikowania kwot wypłacanych pracownikom związku 
z wykorzystaniem ich prywatnej własności (rzeczy o różnym 
charakterze) dla potrzeb wykonywania pracy.
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Reżyseria: 
Małgorzata Szumowska
Obsada: 
Mateusz Kościukiewicz, 
Agnieszka Podsiadlik, 
Małgorzata Gorol, 
Premiera: 
6 kwietnia 2018
Gatunek: dramat

TWARZ 

Info

Avengers: Wojna bez granic 
Kiedy Avengersi i ich sojusznicy chronią świat przed 
globalnym zagrożeniem, pojawia się nowy przeciwnik, 
Thanos. Celem tego międzygalaktycznego despoty jest 
zebranie wszystkich sześciu Kamieni Nieskończo-
ności, artefaktów o niewyobrażalnej mocy. Za ich 
pomocą chce kreować rzeczywistość według własnej, 
pokręconej woli. 

Reżyseria: Anthony Russo, Joe Russo
Obsada: Robert Downey Jr., Chris Evans, 
Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson, 
Chris Hemsworth
Premiera: 26 kwietnia 2018
Gatunek: akcja, sci-Fi

Tomb Raider
Lara Croft to niepokorna córka ekscentrycznego podróżnika, który 
zniknął, gdy dziewczyna miała kilkanaście lat. Teraz, jako 21-letnia 
kobieta, podąża własną ścieżką, sprzeciwiając się woli ojca, który 
chciał dla niej spokojnego życia.

Reżyseria: Roar Uthaug
Obsada: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Gog-
gins, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas
Premiera: 6 kwietnia 2018
Gatunek: przygodowy

FIL
M

FIL
M

Współczesna baśń o człowieku, który stracił twarz w wypadku. Po nowatorskiej 
operacji wraca do rodzinnej miejscowości, ale ludzie nie wiedzą jak go trakto-
wać. Staje się dla nich kimś obcym. 
Film został nagrodzony na tegorocznym, już 68. Festiwalu Berlinale reżyserka 
otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia. To już drugi Srebrny Niedźwiedź reżyserki, 
która w 2015 roku statuetkę otrzymała za film Body/Ciało.
Małgorzata Szumowska goszcząc w programie Moniki Olejnik Kropka nad i przy-
znała, że punktem wyjścia do nakręcenia filmu była historia mężczyzny, któremu 
w 2013 roku prof. Adam Maciejwski przeszczepił twarz. To była pierwsza tego 
typu operacja w Polsce. Film jednak nie opowiada historii, którą śledziła cała 
Polska, historia bohatera Twarzy jest zupełnie inna. 
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Reżyseria:  
Wolfgang Lauenstein, 
Christoph Lauenstein
Obsada:  
Paweł Domagała, 
Małgorzata 
Kożuchowska,  
Jarosław Boberek
Premiera: 
6 kwietnia 2018
Gatunek: animacja, 
familijny

Reżyseria: Giovanni 
Pampiglione
Obsada:  Andrzej 
Grabowski, 
Lidia Bogaczówna, 
Natalia Strzelecka, 
Marta Waldera, Karolina 
Kamińska, Karolina Głąb 
(gościnnie), Tadeusz 
Kwinta (gościnnie), Rafał 
Dziwisz, Rafał Sadowski, 
Feliks Szajnert, Wojciech 
Skibiński, Grzegorz 
Łukawski, Krzysztof 
Jędrysek, Tomasz 
Wysocki, Tadeusz Zięba, 
Anna Tomaszewska
Teatr im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie
www.slowacki.
krakow.pl

Luis i obcy
12-letni Luis czuje się samotny. Nie ma żadnych przyjaciół, a jego ojciec – ufolog 
Armin – całe noce spędza przy teleskopie, szukając śladów życia w kosmosie. 
Na domiar złego, dyrektor ze szkoły Luisa chce wysłać chłopca do internatu poza 
miastem. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy na podwórku Luisa rozbija 
się UFO, pilotowane przez trójkę wesołych kosmitów. Chłopiec szybko zaprzyjaźnia 
się z obcymi i ukrywa ich przed swoim tatą, który jest przekonany, że kosmici są 
niebezpieczni. Próbując pomóc ufoludkom w powrocie na macierzystą planetę, 
Luis sam nabiera ochoty na wielką kosmiczną podróż.

Chory z urojenia
Doskonała komedia mistrza gatunku, Moliera, obśmiewającego w swoich dramatach 
głupotę ludzką, zacofanie, obłudę i podłość. Chory z urojenia porusza bardzo aktualny 
temat samotności, paradoksów życia, pychy i próżności człowieka. W dzisiejszym 
zagmatwanym świecie wszyscy jesteśmy „chorzy”, bo zbyt często doskwiera nam 
samotność. Giovanni Pampiglione porusza te niewesołe kwestie bawiąc do łez, dopro-
wadzając nas przez śmiech do głębokich refleksji. W roli tytułowej jeden z najpopular-
niejszych polskich aktorów – Andrzej Grabowski.

Info

Info Info
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Czerwony Kapturek
Czerwonego Kapturka powinni poznać wszyscy. 
Z myślą o najmłodszych widzach, Teatr Groteska 
przygotował bajkę według scenariusza Jana Brzechwy.
Zaproponowana wersja popularnej historii to 
niezwykle kolorowy, wesoły, żywiołowy, roztańczony 
i rozśpiewany musical dla dzieci, który będzie świetną 
okazją do zabawy także dla rodziców.
Aktorzy śmieją się z satyrycznie ukazanych postaci: raz 
są to lalki z kończynami z gumy, które można rozciągać 
w nieskończoność, a raz aktorzy przebrani w zabawne 
kostiumy. Piosenki przeplatane są dialogami oraz 
interakcją z publicznością.
Spektakl dla dzieci.

Reżyseria: 
Waldemar Wolański
Obsada:
Monika Filipowicz, 
Małgorzata Hachlowska, 
Małgorzata Brożo-
nowicz- Sienkiewicz, 
Maja Kubacka, Marek 
Karpowicz, Andrzej 
Kopczyk, Lech Walicki
Teatr Groteska   
w Krakowie
www.groteska.pl
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Dobra strategia zła strategia

Autor rozprawia się ze wszystkimi niejasnymi opisami 
i pogmatwanymi sposobami myślenia leżącymi u podstaw 
zbyt wielu strategii, proponując w zamian prostą metodę 
opracowania i wdrożenia skutecznej i nastawionej na działa-
nie strategii, która sprawdzi się w dzisiejszym świecie.

Richard P. Rumelt
Wydawnictwo MT Biznes
39,90 zł

Biznes w świecie mobile

Nie musisz być programistą, aby stworzyć aplikację 
mobilną. Dzięki tej książce samodzielnie i bez konieczności 
inwestowania dużych pieniędzy stworzysz aplikację, która 
pozwoli Ci zyskać przewagę konkurencyjną, zoptymalizo-
wać koszty i lepiej komunikować się z klientem.

Sylwia Żółkiewska, Małgorzata Rychar-
ska, Noemi Gryczko
Wydawnictwo Poltext 
39,90 zł 

Przemiana błękitnego oceanu

Książka Przemiana błękitnego oceanu pełna jest inspi-
rujących, zaczerpniętych z rzeczywistego świata przy-
kładów, jak liderzy w różnych branżach i organizacjach 
dokonali przemian czerwonych oceanów zatłoczonych 
przez konkurentów w szerokie, otwarte wody błękitnych 
oceanów nowej przestrzeni rynkowej, stosując procesy 
i narzędzia, które są w niej opisane.

W. Chan Kim, Renée Mauborgne
Wydawnictwo MT Biznes
59,90 zł

W społeczeństwie, w którym liczą się przede wszystkim osiągnięcia i sukcesy, 
niełatwo jest się pogodzić z niepowodzeniem. Porażki wytrącają nas z życiowej rów-
nowagi, wzbudzają trudne emocje i powstrzymują przed podejmowaniem nowych 
wyzwań. Paweł Fortuna przekonuje, że porażka to doskonała informacja zwrotna, 
umożliwiająca zweryfikowanie celów życiowych i sposobów ich realizacji. Nie należy 
postrzegać jej negatywnie, gdyż jest niezastąpionym elementem samodosko-
nalenia, kształtowania pokory i poczucia własnej wartości. Porażka pobudza nas 
do refleksji nad własnym życiem, dzięki czemu może ono stać się przyjemniejsze, 
bardziej zaangażowane i przepełnione sensem. 
Autor przybliża także proces powrotu do stanu równowagi po doznanym 
niepowodzeniu, skupiając się na emocjach, wierze w siebie, relacjach społecznych 
i aktywności. Dzięki zastosowaniu opisanych przez niego strategii akceptacji porażki 
ewentualne niepowodzenia nie zagrożą naszej samoocenie czy samopoczuciu. 
Książka stanowi źródło rzetelnej wiedzy psychologicznej, wspartej przytoczonymi 
badaniami naukowymi.

Paweł Fortuna
Wydawnictwo GWP
39,90 zł

POZYTYWNA  
PSYCHOLOGIA PORAŻKI

"...-cóż 
tak czy-
tasz mo-
ści ksią-

żę? 
- Słowa, 
słowa, 

słowa..."
William  
Szekspir  
Hamlet
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Pełnia twoich możliwości 
Chcesz osiągnąć pełnię swoich możliwości? Oto skuteczny poradnik, który podpowie Ci, 
jak nie zużyć całej energii już w połowie drogi do sukcesu.
Autorzy przeanalizowali historie sportowców, którzy osiągają sukcesy i cieszą się 
życiem. Wyciągnęli wnioski z ich doświadczeń, a następnie opracowali zestaw 
zasad i wskazówek, którymi należy się kierować, by stale osiągać świetne wyniki w 
wybranej dziedzinie.
Sprawdź koniecznie i osiągnij pełnię swoich możliwości!

Brad Stulberg, Steve Magness
Wydawnictwo Otwarte
34,90 zł

Czym jest coaching.  
Prawdy i mity

Odwołując się do wielu przykładów z własnej praktyki, 
autorki pokazują, dlaczego coaching jest wyjątkową 
metodą wspierania rozwoju – niezwykle inspirującą 
i budującą tego, kto się jej poddaje. 
 
Monika Zubrzycka-Nowak, Katarzyna 
Rybczyńska, Sylwia Monostori
Wydawnictwo GWP
24,90 zł

Rachunek kosztów 
księgowego i controllera 

We współczesnych organizacjach gospodarczych 
budżetowanie stanowi jedno z podstawowych narzędzi 
zarządzania. Elementem wspierającym budżetowanie 
musi być rachunek kosztów. Niniejsza publikacja przedsta-
wia, jak te dwa systemy informacyjne można połączyć tak, 
aby księgowy i controller mogli wzajemnie się zrozumieć.

Michał Chalastra
Wydawnictwo Marina 
130,00 zł

Miejsce ma znaczenie – jak 
wybrać idealny obiekt  
na wydarzenie?

Organizacja wydarzenia, eventu, konferencji czy szko-
lenia wymaga wyjątkowo otwartej głowy, ponieważ 
agencje wprost prześcigają się w wyszukiwaniu no-
wych rozwiązań, które mają zaskakiwać uczestników. 

Monika Nowacka-Sahin, Patrycja Borys, 
Jolanta Ambroziak
Wydawcy: Digital Knowledge Village, 
Agencja ITBC Events, serwis: Konfer-
encje.pl, (e-book bezpłatny)

Legalny doping. Naturalna dieta dla 
aktywnych 
Lubisz sport, ale nie czujesz się wyczynowcem? Gubisz się w gąszczu informacji, a diety 
Cię przytłaczają? Im więcej czytasz, tym mniej wiesz? Ta książka rozwieje Twoje wąt-
pliwości i pokaże Ci: jak proste zmiany przynoszą długotrwałe i zadowalające efekty, 
co jeść przed i po treningu, jakie nawyki pomogą Ci polepszać wyniki w aktywności 
sportowej, jak układać jadłospisy, by odejść od sztywnych zasad i od skrajności, jak 
znaleźć swój „złoty środek” ufając intuicji, jak w świadomy sposób łączyć naturalne 
żywienie z aktywnością fizyczną. Dieta to nie przymus. Przestań na niej  „być” – zacznij 

się właściwie odżywiać. Bez schematów!

Dorota Traczyk
Wydawnictwo Publicat
39,90 zł
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MAREK
SKAŁA

MEGALIT  
Instytut Szkoleń

właściciel/trener
marek.skala@megalit.pl

Szkoleniowy fakit  
wiosenny!

Zanim wyjaśnię zjawisko fakitu, zacznijmy od spraw 
prostszych. Skąd w niektórych ludziach (a czasem całych 
firmach) to gwałtowne poszukiwanie „niedziałania” rze-
czy nowych? Powody są dwa:
Magiczno-dziecięce oczekiwanie, że istnieje jedna cu-
downa technika na wszystko; takie abrakadabra, które 
bez wysiłku pozwoli zmotywować wszystkich lub obro-
nić cenę czy wygrać negocjacje. I pojawia się żal – to co, 
cudów jednak nie ma? 
Niechęć do samego szkolenia, do atmosfery w firmie, do 
szefa lub samego trenera uruchamia w  mózgu emocjo-
nalnym sprzeciw, a logika pospiesznie szuka sposobu, jak 
to okazać. Stąd zazwyczaj takie przykłady – że w wojsku, 
że w kopalni jednak nie zadziała! 
To zupełnie normalne zjawisko, bo nasze mózgi są za-
chowawcze, pilnują nas, bronią. Jeśli jesteśmy w  sytuacji 
trudnej (niechcianej), to mózg emocjonalny mocniej mo-
nitoruje otoczenie, szukając zagrożeń, trudności, niespój-
ności. Tak dzieje się nie tylko na szkoleniach, tak dzieje się 
z nami stale. Dobry trener potrafi przynajmniej częściowo 
rozbroić ten stan wzmożonego czuwania. Zacznie łama-
czem lodu, zabawnym ćwiczeniem, prostym zadaniem. 
Prawdziwy problem jest wtedy, kiedy w życiu zawodowym 
i prywatnym zjawisko fakitu pojawia się zbyt często. 
Czym jest fakit? W czystej formie objawił się na jednym ze 
szkoleń. Firma była w trakcie zmian, już po przejęciu przez 
szwajcarskiego inwestora. Pracowano nad ujednoliceniem 
procedur, a audytorami byli Kanadyjczycy. Kiedy pokazali 
jedną z procedur, Polacy stwierdzili, że tak się nie da, bo 
u nas często jest inaczej. Kanadyjczycy zupełnie spokojnie 
zapytali, jak często ‒ 25 proc.? 30 proc.? Kiedy okazało się, 
że „często” to tylko 5 proc. przypadków, pojawił się ko-
mentarz: fakit! Najpierw zbudujemy procedurę na 95 proc. 
sytuacji, a potem dla 5 proc. wyjątków. Tymczasem, jak na-
pisałem na początku, wielu osobom te wyjątki przesłaniają 
fakt, że technika czy metoda jest w 95 proc. skuteczna. Po 
polsku pewnie powiedzielibyśmy: olej to! Ja jednak uży-
wam fakitu. Po pierwsze, nikt nie rozumie, o co chodzi, po-
jawia się ciekawość. Po drugie, choć określenie jest mocno 
kolokwialne, to po angielsku mniej razi. Po trzecie, stoi za 
tym fajna anegdotka. Wszystko to razem pozwala rozbro-
ić opór. I co najważniejsze ‒ sprawnie przejść do sytuacji, 
w których proponowana technika jednak DZIAŁA!
Fakit ma szereg odmian. Może dotyczyć tylko metody 
w kontekście procedury (tak powstał) albo techniki szko-

leniowej ‒ tak jak używam go najczęściej. Ale można za-
pytać też Ciebie, Drogi Czytelniku, o Twoje osobiste, choć 
nieświadome zastosowania fakitu:
(1) Kiedy na przykład przez dwa ostatnie tygodnie lutego na-
rzekałeś na wielki (przypomnę 10‒12 stopni, rankiem do 15) 
mróz. A czy dostrzegłeś, że praktycznie nie było śniegu, że drogi 
były czyste i bez korków? Nie trzeba było odśnieżać, drapać sa-
mochodu etc.? Jak na kilka miesięcy zimy dwa tygodnie mrozu 
w lutym to chyba raczej normalne? Więc ‒ fakit mróz!
(2) Kiedy dostałeś nowy projekt z dość krótkim terminem 
realizacji i zdążyłeś opowiedzieć wszystkim o wielkiej nie-
sprawiedliwości dziejowej. A zauważyłeś, że masz napraw-
dę duży budżet, wsparcie szefa i  dostałeś do swojego ze-
społu projektowego najlepszych ludzi? Więc ‒ fakit termin! 
(3) Kiedy wróciłeś z kilkudniowego wyjazdu świątecznego 
i opowiadasz siódmej już osobie o gigantycznym korku na 
bramkach. Już zapomniałeś, jak fajną miałeś pogodę? Jak 
szczęśliwe były twoje dzieci? Że wreszcie znalazłeś czas na 
lenistwo w  spa lub spokojne rozmowy z  rodziną. Więc ‒ 
fakit godzinę korka!
Najczęściej, poza szkoleniami, stosuję fakit, kupując książki. 
Nauczył mnie tego Kevin Hogan. W 2001 r. robiłem z nim 
wywiad do miesięcznika „Rynek Kapitałowy”. Książki Kevi-
na Hogana („Psychologia perswazji” i „Sztuka porozumie-
nia”) kosztowały zawrotną wówczas kwotę – mniej więcej 
100 zł za sztukę. Była to cena równa najdroższym albumom 
sztuki, trzy, cztery razy większa niż innych książek bizneso-
wych na rynku. Kiedy zapytałem go o to, odpowiedział tak: 
To ile ta moja książka kosztuje? 100 złotych? 25 dolarów? 
Rozumiem, że to wysoka cena jak na Polskę, ale dlaczego 
jesteście gotowi więcej zapłacić za jeden obiad w restauracji 
w tym hotelu niż za wiedzę, która może ulepszyć wasze ży-
cie? Zbyt często patrzymy na kwotę, jaką wydajemy, rzadziej 
na to, co możemy zyskać dzięki temu zakupowi. 
Od tej pory do dziś stosuję przy kupowaniu książek tę wła-
śnie metodę. Fakit cenę! Nie jest ważne, ile książka (maszy-
na?, program komputerowy? licencja na grę szkoleniową, 
na test?) kosztuje, ale ile ja mogę dzięki temu zarobić. Cza-
sem wystarczy jeden ciekawy fragment i kupuję. Jeśli tylko 
mam pomysł, jak z tej książki skorzystać. Polecam.
Podobnie podchodzę do obiektów szkoleniowych, koncen-
truję się na plusach, na zaletach obiektu, szansach i lokal-
nych okazjach. Wykorzystuję to, co jest, zamiast koncen-
trować się na tym, czego brak. Fakit wady! Korzystajmy 
z zalet! Wiosna za oknem!

Zdarza się na szkoleniach, że przy wprowadzaniu nowej techniki (metody) ktoś oponuje  
– to tylko teoria, to nie będzie działało! Zazwyczaj pytam – Gdzie? Pada odpowiedź:  

No wiesz… na przykład… w wojsku! Pytam wtedy: A ty osobiście to dowodzisz plutonem  
czy kompanią? Pojawia się śmiech. Niesłusznie. To był właśnie fakit.
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