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Anna Seniuk

W ZDROWYM CIELE, 
ZDROWY DUCH 

Wiele badań potwierdza,  
że codzienne złe samopoczucie 

pracowników wynika z braku 
prawidłowych nawyków  

żywieniowych. 

IM MNIEJ 
gram,

TYM WIĘCEJ ŻYJĘ!

ZWINNE ZARZĄDZANIE 
ZESPOŁEM
Zarządzanie zwinne przenosi 
samodzielność na pracowników 
i zespoły poprzez prezentowanie 
konkretnych narzędzi  
oraz wyjaśnianie istoty zjawiska 
złożoności.
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GRYWALIZACJA 
– ŚWIĘTY GRAAL 
ZAANGAŻOWANIA? 
Aż 50 proc. firm na świecie  
planuje wdrożyć grywalizację  
w ciągu najbliższych lat.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY 
SZKOLENIOWE

Dobry trener powinien nie tylko 
przekazać swoim słuchaczom 

wiedzę teoretyczną, lecz także 
nauczyć ich konkretnych  

umiejętności.
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Poza ringiem nie musisz  
już walczyć

KATARZYNA PATALAN
REDAKTOR NACZELNA 

MIESIĘCZNIKA BENEFIT

„Dobry bokser nie powinien walczyć poza ringiem czy wdawać się w bójki  
barowe” – słowa Ala Pacino towarzyszą Annie Seniuk od lat, pomogły jej  

w zachowaniu niezbędnej równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

W swoim imponującym dorobku aktorskim ma szereg niezapomnianych kreacji 
teatralnych i filmowych, wciąż nie tylko gra, lecz także kształci przyszłych akto-
rów. Mimo aktywnego życia zawodowego znajduje czas na realizację swoich pasji 
i, co najważniejsze, dla najbliższej rodziny. W trakcie rozmowy z Anną Seniuk nie 
mogłam nie zapytać o to, jak udaje jej się godzić te wszystkie role ‒ w odpowiedzi 
przytoczyła właśnie słowa aktora. 
– Oznaczają dla mnie, że kiedy idę do teatru, oddaję się cała swojej pracy. Gdy 
schodzę z tego ringu, jak mówi Al Pacino, myślami jestem już w domu ‒ podkre-
śliła. ‒ Schodzę ze sceny i jestem szczęśliwa, że moje życie toczy się dwutorowo. 
Teatr jest jedną z pasji mojego życia, ale jedną z wielu, które mam. Teatr nie jest 
całym moim życiem. 
Zagadnienia związane z  osiągnięciem work-life balance, stanu dziś nawet bardziej 
określanego jako life balance, wciąż pozostają w kręgu zainteresowań tych, którzy chcą 
świadomie budować zaangażowanie pracowników. O tym, że ów stan jest niezbędny 
do osiągnięcia harmonii, przekonuje w swoim artykule Magdalena Malicka. „Czło-
wiek spełniony jest bardziej zaangażowany, i  to nie na poziomie powierzchownym 
(dobrze mówi o firmie), lecz także chce mu się chcieć (planuje swoją przyszłość z fir-
mą i jest gotów włożyć dodatkowy wysiłek, by odniosła ona jeszcze większy sukces). 
„No dobrze, tylko jak to zrobić?” – pyta autorka. Szukając odpowiedzi, sięga do war-
tości. Czy udaje jej się ją odnaleźć? Zachęcam Państwa do lektury. 
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Zarządzanie ludźmi to 
przywództwo, które  

wymaga doskonalenia 
i łączy się ze specyficzną  

odpowiedzialnością  
menedżera.
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WARTO TAM BYĆ

WYWIAD

PRACA

HR W PRAKTYCE

HOLISTYCZNA AKADEMIA PRACOWNIKA

NETWORKING

ROZWÓJ

  Im mniej gram, tym więcej żyję!

  Praca – wróg, czy sojusznik?

  Siedem sfer wpływu na skuteczność pracownika

  Work-life balance czyli chodzi o harmonię

 Jak przygotować się do targów i konferencji

  Najczęstsze błędy szkoleniowe
  Jakie role przyjmujemy w pracy? Model Belbina
  Na czym polega nowa jakość benchmarkingu?

2017
maj 

44
BENEFITY

  Benefity w Brazylii
  Niezauważalne benefity
 Obowiązkowe i zalecane badania pracowników

52
STYL ŻYCIA

  Ćwiczenia na receptę
  W zdrowym ciele zdrowy duch
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 Zwinne zarządzanie zespołem 3.0
 Menedżer szyty na miarę 
 Grywalizacja – Święty Graal zaangażowania?   
  Poniedziałkowy koszmar – jak to zmienić
 Emocjonalny employer branding
  Rozmowa tak, ale tylko według ustalonych reguł
  Autorytet kluczem do wzbudzania szacunku

ZARZĄDZANIE

  Między zarządzaniem a przywództwem
PRZYWÓDZTWO16

62
KINO/TEATR/KSIĄŻKA

  Warto zobaczyć
  Warto przeczytać
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56 PRAWO
  Wyłączenie niektórych świadczeń z podstawy wymiaru   

      składek ubezpieczeniowych 
 Skutki podatkowe szkoleń e-learningowych 
 Tajemnica pracodawcy i przedsiębiorstwa – obowiązki     

     pracownika

66 FELIETON
  Zarządzanie talentami – na długi weekend…  
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Wygrywająca strategia 
sprzedaży 

Badania pokazują, że w większości firm panuje 
olbrzymi rozdźwięk między strategią sprzedaży 
a strategią ogólną. Tymczasem ich połączenie ma 
kluczowe znaczenie dla organizacji, które chcą zdo-
być i utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku. 
Jak ją tworzyć, wdrażać i przekładać na działania 
sprzedawców?
Po raz pierwszy w Polsce światowy autorytet sprze-
daży – dr Frank Cespedes z Harvard Business School
zaprezentuje autorską metodę, która gwarantuje:
– zrealizowane ambitne cele sprzedażowe,
– przewidywalny lejek sprzedażowy,
– większą wydajność zespołu dzięki sprzedaży 
właściwych produktów, właściwym klientom, we 
właściwym czasie.
Tylko spójna realizacja strategii pozwala bowiem 
osiągnąć doskonałość wyróżniającą firmę w oczach 
klienta, a jednocześnie nieosiągalną dla rywali 
z branży. 

24 maja 2017 –  Warszawa 
Organizator: ICAN Institute/ Harvard 
Business Review Polska 
Informacje: frankcespedes.pl

MAJ 2017
1 3 5 72 4 6
8 10 12 149 11 13

15 17 19 2116 18 20
22 24 26 2823 25 27
29 31 2 430 1 3

CZERWIEC 2017
29 31 2 430 1 3
5 7 9 116 8 10

12 14 16 1813 15 17
19 21 23 2520 22 24
26 28 30 227 29 1

Gra o talent

Jak przyciągać i zatrzymywać najlepszych pracowni-
ków i zwiększać ich zaangażowanie? 
Aż 89 proc. menedżerów myśli, że ich pracownicy 
odchodzą do konkurencji dla lepszych pieniędzy, 
a tylko 11 proc.  – że z innych powodów. Tymczasem 
analogiczne badanie pracowników udowadnia, że… 
jest dokładnie na odwrót. Tylko 12 proc.  zmienia 
pracę z powodów finansowych, a 88 proc.  – z innych 
przyczyn! Jako liderzy musimy poważnie zastanowić 
się, jakie powody dajemy pracownikom, aby od nas 
odeszli, a zaraz potem: jakie powody dawać, aby 
zostawali?
Konferencja z prof. Gianpiero Petriglierim, poruszane 
tematy m.in.:
– najnowsze metody rozwijania talentów oraz 
budowania więzi i zaangażowania pracowników, 
które pozwolą zatrzymywać w firmie najlepszych 
menedżerów i specjalistów na rynku,
– inspirujące, pogłębione studia przypadków 
z polskiego rynku,
– wymienia doświadczenia w prestiżowym gronie 
prezesów i dyrektorów największych firm w kraju.

11 maja 2017 – Warszawa
Organizator: ICAN Institute/ Harvard 
Business Review Polska
Informacje: przywodztwo.hbrp.pl

Nie wszystko co się 
świeci jest złotem

XIII Edycja spotkania biznesowego dla działów HR. 
Rok 2017 jest rokiem pracownika.  
Większość zatrudnionych może liczyć w tym roku 
na podwyżki. Większość firm planuje zatrudniać, 
a nie zwalniać. Rynek pracownika powoduje zatem, 
że pracownicy odważniej szukają pracy i chętniej 
decydują się na jej zmianę. Wydarzenie skierowane do 
top managementu dużych polskich firm, prowadzone 
przez ekspertów z dziedziny zarządzania zasobami 
ludzkimi, którego tematem będzie dyskusja nad 
tematem zatrzymania wartościowego pracownika 
w firmie, nad formami motywacji, oraz elementami 
skutecznych rekrutacji w celu pozyskania nowych 
członków zespołów. Uczestnicy wezmą udział 
w dwóch sekcjach tematycznych do wyboru: Wynagro-
dzenia i Systemy Motywacyjne oraz Skuteczne Metody 
Rekrutacyjne. Pierwszego dnia uczestnicy wezmą 
udział we wspólnym panelu, podczas którego sko-
rzystają m.in. z interaktywnego warsztatu. Również, 
tego samego dnia odbędzie się kolacja integracyjna, 
gdzie w mniej formalnej atmosferze będzie można 
kontynuować dyskusję i pogłębiać relacje z partnerami 
biznesowymi.

17-18 maja 2017 – Warszawa 
Organizator: BMS Group Sp. z o.o.
Informacje:www.bmspolska.
pl/?p=20177&future=true
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Wynagrodzeń  
Krakowskie Forum Wynagrodzeń to największa 
w Polsce konferencja w całości poświęcona tematyce 
wynagradzania.
XII KFW to:
–21 wystąpień, m.in. o premiowaniu, motywowaniu 
i zarządzaniu wynagrodzeniami,
– 25 prelegentów, którzy na co dzień zajmują się 
wynagrodzeniami,
– ponad 11 godzin wystąpień,
– 3 warsztaty.

29-30 maja 2017 – Kraków
31 maja 2017 – Kraków (warsztaty)
Organizator: Sedlak & Sedlak
Informacje: www.kfw.sedlak.pl

Konferencja Employer 
Branding  Management 
Summit 2017
 
Współczesny employer branding musi budzić emocje. 
Najlepsze marki pracodawców świata to te marki, które 
zrozumiały, że walczą nie o rozum kandydatów, ale o ich 
serca i umysły. Tematem przewodnim konferencji będą 
emocje w EB.  
I dzień:
– 12 inspirujących wystąpień ekspertów, 
– ogłoszenie wyników badania Employer Branding 
w Polsce 2017,
–  gala konkursu Employer Branding Excellence Awards 
2017.
II dzień:
Warsztat Employer Branding strategicznie, czyli m.in.:
–  jak przygotować strategię employer brandingową  
w 11 krokach, 
–  jak efektywnie komunikować się z grupą targetową,
–  jak mierzyć efektywności działań wizerunkowych
–  jak stworzyć plan aktywności na 12 miesięcy.

8-9 czerwca 2017 – Warszawa
Organizator: HRM Institute
Informacje: www.ebsummit.pl

HR Szczecin 
 
Tematem przewodnim konferencji jest budowanie 
wizerunku pracodawcy na silnie konkurencyjnym rynku 
pracy Pomorza Zachodniego. Staje się to niezwykle ważne 
z uwagi na coraz trudniejszą sytuację na rynku pracy 
w Szczecinie i regionie. Zapotrzebowanie na pracowników 
rośnie. Większa jest też rywalizacja pomiędzy pracodawca-
mi o dobrych, wykwalifikowanych i utalentowanych 
pracowników. Coraz istotniejsze staje się skuteczne zatrzy-
manie członków zespołu w organizacji oraz zbudowanie 
ich zaangażowania. 
Poruszane tematy:
– jak zatrzymać pracowników w firmie na dłużej oraz jak 
zwiększyć ich efektywność,
– czynniki, które mają wpływ na zaangażowanie zespołu,
– nauka, jak zarządzać zaufaniem i motywacją 
pracowników,
– dostrzeganie wagi budowania sieci kontaktów 
w kontekście HR-u,
– wskazówki dotyczące skutecznej aktywności z zakresu 
employer brandingu,
– rozmowy o zmianach na rynku pracy Pomorza Zachod-
niego w ciągu ostatnich kilku lat.

31 maj 2017 – Szczecin
Organizator: LSJ HR Group
Informacje: www.hrszczecin.pl
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Z Rafałem Żakiem 
rozmawiał Rafał Mikołaj Krasucki

www.miesiecznik-benefit.pl

IM MNIEJ 
gram,
TYM 

WIĘCEJ
 ŻYJĘ!

Z Anną Seniuk rozmawiała  
Katarzyna Patalan 
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Jest absolwentką 
krakowskiej PWST.  
Od 2003 r. związana  
z Teatrem Narodowym 
w Warszawie. W latach 
1964–1970 była aktorką 
Starego Teatru w Krako-
wie. W swoim bogatym 
dorobku zawodowym 
ma wiele wybitnych 
kreacji teatralnych 
i kinowych. Dużą po-
pularność przyniosła jej  
rola Magdy Karwowskiej 
w popularnym polskim 
serialu – Czterdziesto-
latek. Anna Seniuk jest 
laureatką wielu presti-
żowych nagród. Aktorka 
została odznaczona 
m.in. Złotym Medalem 
„Gloria Artis”.

Anna
Seniuk

Spotykamy się dziś w Łomży, ale 
to nie jest pani pierwsza wizyta 
w tych okolicach. Ponad 30 lat 
temu w Bronowie i Niwkowie 
kręciliście plenery do „Konopiel-
ki”. Wspomina pani o tym w swo-
jej najnowszej książce, którą 
napisałyście wspólnie z córką. 
W „Konopielce” też zagrała pani 
z córką… Pamięta pani te ma-
lownicze widoki z rzeką w tle?

W trakcie kręcenia scen do „Kono-
pielki” byłam w błogosławionym sta-
nie, mogę powiedzieć, że przyjeżdża-
łam tu z córką. Właściwie ten film 
zaczęłyśmy razem i skończyłyśmy 
razem. Chociaż niewiele brakowa-
ło, abym nie zagrała w tym filmie 
i zrezygnowała z roli Handzi właśnie 
z powodu ciąży. Wówczas scenarzy-
sta Edward Redliński zdecydował: 
„Jedno dziecko więcej, jedno dziecko 
mniej na wsi, nie ma znaczenia”. 
Dopisał scenkę, a właściwie zdanie: 
„Kaziuk, ja zaciężyła”. A więc dzięki 
temu moja córeczka towarzyszyła 
mi aż do końca filmu. Przyjeżdżałam 
tu także z moim synkiem Grzego-
rzem, bo nie miałam go wtedy z kim 
zostawić w Warszawie, nocowaliśmy 
właśnie w hotelu w Łomży. 
Doskonale pamiętam pełne uroku, 
spokojne, rozlewne okolice tych 
stron do dziś. Pamiętam też okropny 
upał, gdy kręciliśmy scenę żniw. 
W dziewiątym miesiącu ciąży musia-
łam boso biegać po rżysku, podbierać 
i stawiać snopki. W filmie to krótka 
scena, ale była kręcona dzień czy 
dwa w palącym słońcu. 

Nie bez powodu na początek za-
pytałam o „Konopielkę”, o film, 
bo myślę, że dla większości wi-
dzów, którzy znają panią z ekra-
nu telewizyjnego, jest pani 
właśnie Handzią z „Konopielki”, 
Magdą Karwowską z „Czterdzie-
stolatka” czy Magdą Domaradz-
ką z „Czarnych chmur”. Niewiele 
brakowało, by na pani filmowym 
koncie znalazła się także rola 
Jagny w „Chłopach” w reż. Jana 
Rybkowskiego. Odrzuciła pani 
tę propozycję. Czy kiedykolwiek 
pani tego żałowała?

W naszym zawodzie odmawianie 
roli nie jest niczym nadzwyczajnym. 

Bywa też, że trafia się rola, bo wła-
śnie ktoś zrezygnował. Na przykład 
nie brano pod uwagę mojego udziału 
w filmie „Bilet powrotny” ‒ ale 
w ostatniej chwili obsadzona aktorka 
zrezygnowała i poszukiwano kogoś, 
kto zagra Antoninę. To bardzo waż-
ny film w moim życiu i wielu widzów 
pamięta mnie także z tej ekranizacji. 
A odmówiłam zagrania Jagny z po-
wodów osobistych. 

Zdradza je pani w książce 
„Nietypowa baba jestem”. Ale 
to nie szklany ekran, a właśnie 
teatr stał się pani życiem, pani 
pasją. O swojej drodze i najcie-
kawszych rolach opowiada pani 
we wspomnianej już publikacji. 
W 1971 r. w „Kardiogramie” 
(reż. Romana Załuski) jako 
pierwsza polska aktorka poka-
zała pani piersi. 

Muszę sprostować, że pierwsza była 
Hanna Skarżanka, której w „Mło-
dości Chopina” w ostatniej scenie 
zostaje rozerwana bluzka i na krótki 
moment oczom widzów ukazu-
ją się jej nagie piersi. Natomiast 
w „Kardiogramie” była to dłuższa 
scena, która być może wcale nie 
byłaby zauważona, gdyby nie zdjęcia 
z planu, które zostały opublikowane 
w „Ekranie”. 

Dziś to nie wywołałoby takiego 
poruszenia, ale wtedy… 

Po emisji filmu ukazywały się różne 
notatki, recenzje, felietony. Ta scena 
była przełomowa. Chodziło o po-
kazanie mojej relacji z kochankiem. 
Grałam bohaterkę niespełnioną 
w małżeństwie, która przy kochanku 
czuła się kobietą szczęśliwą i spełnio-
ną, chodziło więc o uchwycenie tego 
nastroju. Reżyser długo namawiał 
mnie do zagrania tej sceny, bo nie 
jestem aktorką odważną, wręcz prze-
ciwnie. Właśnie o tych moich lękach, 
podejmowaniu wyzwań, determi-
nacji opowiadam autorce książki. 
Bo moja introwertyczna natura nie 
jest pomocna w tym zawodzie. Biorę 
więc to, co niesie życie, i nie walczę 
o pozycję i role. 
Gdy dużo gram, dobrze, a gdy 
mało… to też dobrze, bo mam więcej 
czasu dla siebie. Im mniej gram, tym 

więcej żyję! Nauczyłam się, że każda 
sytuacja ma swoje plusy. Los był 
raz hojny, raz mniej hojny, ale i tak 
miałam dużo szczęścia. 

Czy to pani introwertyczna 
natura przyczynia się do takiej 
postawy wobec życia?

W ostatnim roku zrezygnowałam 
z zagrania w trzech filmach, które 
zostały bardzo dobrze przyjęte. Nie 
chcę mówić, o które ekranizacje 
chodzi, ale aktorki, które zagrały „za-
miast mnie”, dostały wiele nagród. 
Miałam taką sytuację rodzinną, że 
musiałam zostać w domu, ale nie ża-
łuję. Żałowałabym, gdybym zagrała 
w filmie i nie mogła zająć się sprawa-
mi, które były dla mnie ważniejsze. 

Jak bardzo, według pani, 
w ostatnich latach zmienił 
się rodzimy świat aktorski? 
W książce przyznaje pani,  
że „szybkość, powierzchowność 
i jednorazowość” napawają 
panią lękiem, że na premierach 
kinowych i teatralnych opowia-
da się, w co aktor jest ubrany, 
a nie o roli, o sztuce. Kiedyś 
było inaczej? 

Na szczęście nie jestem celebrytką, 
więc nie mam takich problemów. 
U mnie nic się w tej materii nie zmie-
niło. Od lat hołduję zasadom, które 
wpajano mi w Szkole Teatralnej 
w Krakowie. Przygotowywano nas 
głównie do pracy w teatrze. Wtedy 
nie było innych możliwości, chociaż-
by np. gry w telewizji, dubbingu czy 
show-biznesie. Szkołę krakowską 
cechuje ogromna rzetelność i pewien 
rodzaj czeladnictwa. To znaczy mie-
liśmy mistrzów i autorytety, w które 
byliśmy wpatrzeni. Układ czeladnik–
mistrz był pewnym standardem. 
Teraz jeżeli dostaje się rolę od razu po 
szkole i zagra się ją dobrze, otrzymuje 
się wielką szansę. Z dnia na dzień 
młody człowiek może zostać gwiazdą, 
może zostać celebrytą, ale później jest 
trudno utrzymać odpowiedni poziom. 
Trudno jest znieść klęskę, ale równie 
trudno jest znieść sukces. Utrzymać 
się na odpowiednim poziomie i nie 
zagubić się w tym sukcesie. 
Dzisiejszej młodzieży jest dużo 
trudniej. Młodzi widzą pędzący 
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świat i słyszą za plecami: „Kto jest 
szybszy, ten jest lepszy”, a w za-
wodzie aktora – jak w każdym za-
wodzie artystycznym – chociażby 
muzyka, który latami ćwiczy, bo 
nie da się w tydzień nauczyć gry 
na fortepianie i zagrać Mazurka 
Chopina. Muszą ćwiczyć, ćwiczyć, 
ćwiczyć. Więc czują się trochę 
zestresowani, bo świat pędzi, a oni 
w stosunku do świata stoją w miej-
scu. A później świat nie zawsze 
wynagradza ich za ten trud. 

Kształci pani przyszłych 
aktorów. Jak z perspektywy 
pedagoga ocenia pani mło-
dych marzących o zawodzie 
aktora? Są gotowi na tę cięż-
ką pracę, na poświęcenie? 

To jest trochę inna młodzież, 
która nie szuka blichtru i szyb-

kiego sukcesu. To są ludzie, którzy 
już właściwie od dzieciństwa są na-
znaczeni jakąś pasją. Zazwyczaj dzia-
łają w kółkach artystycznych, biorą 
udział w konkursach recytatorskich, 
więc w zasadzie są to ludzie, którzy 
już wiedzą, czego chcą. Oczywiście 
są osoby, które rozczytane w koloro-
wych pisemkach myślą, że ukończe-
nie uczelni artystycznej powoduje, że 
się jest pięknym, zdrowym, bogatym, 
a cały świat leży u stóp. A tak nie jest. 
W szkole teatralnej studenci bardzo 
ciężko pracują. To są studia, w trak-
cie których nie ma wolnych sobót, 
wolnych niedziel. Nie można się tego 
zawodu nauczyć ze skryptu w domu. 
To są cztery lata rezygnacji ze świata 
i właściwie z młodości. Studenci 
są wiecznie zmęczeni, niewyspani, 
bo chcą dotrzeć do upragnionego 
celu. Oczywiście zdarzają się ludzie, 

którzy trafiają tu przez pomył-
kę. Nasi studenci mają potrzebę 
opowiedzenia o czymś ważnym, 
zabrania widza w świat, w którym 
można się uśmiechnąć, pomyśleć 
i wzruszyć. Nie twierdzę, że teatr 
zmienia świat, ale teatr może 
zatrzymać czas i spełnić nasze 
marzenie, by na chwilę stać się 
kimś innym. 

Z zapisu 
rozmowy 
Anny Seniuk 
z Magdaleną 
Małecką-
Wippich, 
rozmowy matki 
z córką, wyłania 
się niezwykle 
ciekawy, 
a jednocześnie 
bardzo osobisty 
portret aktorki. 

Bardzo się cieszę 
z powstania tej książki, 
bo nie tylko okazało 
się, że ja nietypowa 
baba jestem, ale też 
nietypowa książka 
została napisana.  
- przyznaje Anna Seniuk
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Jednak dzisiejszy rynek pracy 
dość surowo ocenia młodych 
rozpoczynających życie za-
wodowe: roszczeniowi, zbyt 
pewni siebie. Uważa pani, że to 
krzywdzące? 

Są dziesiątki osób, które są pracowi-
te i skromne. O nich się nie mówi, 
bo jeżeli komuś zabrakło szczęścia, 
to niechętnie udziela wywiadów 
i opowiada o swojej porażce. Ale są 
osoby, które na pewno zasługują 
na uwagę i wierzę, że znajdą swoje 
miejsce w tym zawodzie. Nie można 
mówić, że pokolenie jest roszczenio-
we, to krzywdzące generalizowanie. 

Czasem aktorzy, którzy radzą 
sobie z graniem przed kamerą, 
nie dają sobie rady na deskach 
teatru. 

Teatr wymaga zupełnie innego 
przygotowania, innego warsztatu 
niż kino, to jak gra na innym in-
strumencie. Naszym instrumentem 
jest nasz głos, ciało i musimy się 
nauczyć operować tym instrumen-
tem. Nie da się z filmu wskoczyć 
na scenę, jeżeli człowiek się na tym 
instrumencie nie nauczy grać. Nie 
ma takiej możliwości. 

Pani doskonale łączy grę zarów-
no na scenie, jak i przed kamerą.

Bo jestem po szkole zawodowej 
i posiadłam niezbędne rzemiosło. 
Jedni mają większe predyspozycje, 
inni mniejsze. Jedni pianiści zostają 
orkiestrowymi muzykami, inni so-
listami, tak jak w naszym zawodzie. 
W teatrze są aktorzy grający drugi, 
trzeci plan i ci, którzy są na pierw-
szym planie. Jest selekcja naturalna, 
scena to okrutnie weryfikuje i od-
siewa tych, którzy nie potrafią sobie 
poradzić. 

Przyznała pani, że bliskie jest 
pani porównanie aktora do bok-
sera i słowa Ala Pacino: „Dobry 
bokser nie powinien walczyć 
poza ringiem czy wdawać się 
w bójki barowe”. Może pani roz-
winąć tę myśl?

Nie wszyscy aktorzy hołdują temu 
przesłaniu, dla mnie oznacza to, że 
kiedy idę do teatru, oddaję się cała 

W dzieciństwie  
radziłam sobie  

z brakiem  
stabilizacji, takie  

sytuacje,  
jak samotność,  

nie są mi straszne. 
Lubię tę swoją  

samotność.
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swojej pracy. Gdy schodzę z tego 
ringu, jak mówi Al Pacino, myślami 
jestem już w domu. Mam swoje 
pasje, rodzinę, dzieci, wnuki. Scho-
dzę ze sceny i jestem szczęśliwa, 
że moje życie toczy się dwutorowo. 
Teatr jest jedną z pasji mojego 
życia, ale jedną z wielu, które mam. 
Teatr nie jest całym moim życiem. 
Jest częścią mojego życia, a rów-
nolegle toczą się inne sprawy, są 
inni ludzie, inne spotkania, inne 
okoliczności. 
Zawsze starałam się szukać miejsc 
na wakacje lub wypoczynek z dala 
od teatru, z dala od ludzi teatru. 
Nigdy to nie były kurorty, jakieś 
drogie hotele, zawsze to była jakaś 
gajówka z gospodarstwem albo 
jakaś leśniczówka w puszczy. Upra-
wiałam sport, jeździłam na nartach, 
konno, uprawiałam żeglarstwo ‒ to 
też są moje pasje. 

Takie podejście pozwala pani 
na zachowanie równowagi 
między życiem prywatnym 
a zawodowym.

Tak, z pewnością. Daje mi to pewną 
siłę. 

„Nietypowa baba jestem” – to 
tytuł książki, która powstała 
we współpracy z pani córką. 
Skąd zrodziła się w pani taka 
potrzeba poukładania losów 
rodziny, usystematyzowania 
przebiegu swojej kariery? Pu-
blikacja jest bardzo osobista… 

Ludzie sobie zupełnie inaczej 
mnie wyobrażają. „Anna Seniuk 
to osoba nie najlepiej zorgani-
zowana, mówiąc krótko Anna 
Seniuk to chaos” – jak pisze np. 
moja córka. Gdy zabierałam się 
do remontu, który zorganizo-
wała mi moja Magda, rozsypały 
mi się wszystkie zdjęcia, listy 
i dokumenty. Było już za późno 
na ich chronologiczne ułożenie 
i nie było już kogo spytać, kto jest 
kto. Wtedy dostałam propozycję 
z wydawnictwa, które chciało wy-
dać książkę o mnie. Pomyślałam, 
że aby ją napisać, trzeba sobie 
odpowiedzieć na dwa pytania: po 
co i dla kogo? Pretekstem stała się 
moja rodzina, moje dzieci, moje 

wnuki. Chciałam, żeby dowiedziały 
się czegoś o babci, prababci i pra-
prababci. 
Ale chciałam też napisać o co-
dziennych zdumieniach, o rela-
cjach z ludźmi, których spotka-
łam, i o tych, których nie miałam 
szczęścia spotkać, o rodzinie, 
o przyjaciołach, o teatrze, bo nie 
udałoby się opowiedzieć o moim 
życiu bez dotknięcia mojej drogi 
zawodowej. 
Córka w swoich esejach na mój te-
mat opisuje mnie oczami dziecka, 
dziewczynki, dojrzałej artystki, to 
wizerunek, który jest nieco inny od 
słodkiej, kochanej pani Ani stwo-
rzonej przez media. Pisze o osobie, 
która, jeśli trzeba, to walnie pięścią 
w stół. Z tej książki dowiedziałam 
się także m.in., że jestem osobą 
upartą, a przysięgłabym, że jestem 
osobą spolegliwą (śmiech). Ostat-
nią rzeczą, jaką bym o sobie po-
myślała, jest to, że moją cechą jest 
upór. Bardzo się cieszę z powstania 
tej książki, bo nie tylko okazało 
się, że ja nietypowa baba jestem, 
ale też nietypowa książka została 
napisana. 
Dlaczego nietypowa? – o tym 
wspominam w książce. Takich ko-
biet jest niewiele, wśród nich także 
moja córka. W całej reszcie jestem 
„typowa”.  
A tytuł można czytać też z przecin-
kiem: Nie, typowa baba jestem. 

Stwierdziła pani, że w „życiu 
najważniejsze jest dzielenie się, 
dawanie siebie innym”. Przez 
lata udało się pani pogodzić 
rolę aktorki z rolą matki, dziś 
także z rolą babci. Pozostaje 
pani wciąż aktywna zawodo-
wo… Miewa pani chwile słabo-
ści w tej gonitwie? Co sprawia, 
że pani odnajduje w sobie 
spokój?

Jestem introwertyczna i zamknięta 
w sobie. Od dzieciństwa uczyłam 
się zawsze radzić sobie sama. Moje 
dzieciństwo nie było najłatwiej-
sze, ponieważ przyjechaliśmy jako 
repatrianci, czyli mówiąc językiem 
właściwym – zostaliśmy wypę-
dzeni z całą rodziną, z dziadkami, 
ze stryjkami – cała nasza rodzina 

bardzo się rozproszyła. Szukali-
śmy swojego miejsca przez wiele 
lat. Ciągle były przeprowadzki, 
nowe miejsca, szkoły, koleżanki. 
Nauczyłam się istnieć w świecie 
niepewności, braku stałego miejsca 
‒ dosłownie i w przenośni. W dzie-
ciństwie radziłam sobie z brakiem 
stabilizacji, takie sytuacje, jak 
samotność, nie są mi straszne. 
Lubię tę swoją samotność. Córka 
pisze, że kojarzy mnie ‒ bo przy-
jechaliśmy ze Wschodu ‒ z takim 
czarnoziemem ukraińskim. Mój 
upór polega chyba na tym, że idę 
powoli jak walec, ale po swoje... 

Jednym z pani marzeń od lat 
było posiadanie domku na 
wsi. Spełniła je pani kilka lat 
temu. Z pani opowieści o dom-
ku pod Przemyślem wyłania 
się historia niezwykle magicz-
nego miejsca…. Jest dla pani 
ważne? 

To dla mnie bardzo ważne miej-
sce, a ponieważ łatwo poddaję się 
emocjom, kupiłam chatkę, którą się 
zachwyciłam, zapominając, że jest 
ona położona 400 km od Warszawy. 
Ale mimo wszystko bardzo się cieszę,  
bo to ma również swoje dobre strony 
–jestem tam w absolutnej samotni. 

Domek pod Przemyślem, War-
szawa, Kraków... Od dziecka, 
od wyjazdu ze Stanisławowa, 
żyła pani na walizkach – dziś 
znalazła pani już swoje miejsce? 

Kraków zastąpił mi rodzinne mia-
sto. Mieszkałam tam do 28. roku 
życia, w najbardziej intensywnym 
okresie młodości. Matura, studia, 
pierwsza praca, pierwsze radości, 
smutki, łzy, rozpacze, miłości i tak 
dalej. To wszystko w tym okresie 
życia jest bardzo intensywne, 
zresztą Kraków jest fantastycznym 
miejscem dla młodzieży, pełnym 
uczelni, wszyscy tu się znali, 
spotykali na Rynku. Warszawa to 
zupełnie inne miasto. Miałam to 
szczęście, że byłam w Krakowie. 
Jednak najlepiej czuję się w swojej 
chatce. Poza niezwykłym urokiem 
ma jeszcze jeden atut ‒ jest na 
wschodzie, a więc bliżej moich 
rodzinnych stron. 
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Na efektywność 
pracownika mają 
w oczywisty spo-
sób wpływ jego 
kompetencje 
zawodowe, czyli 
fachowa wiedza 
i umiejętności za-
wodowe, a także 
dotychczas 
zgromadzone 
doświadczenie, 
w tym też tzw. 
życiowe. 

Siedem sfer  
wpływu  
na skuteczność  
pracownika

Sukces każdego, dobrze zorganizowanego i ukierunkowanego biznesowo 
przedsiębiorstwa, jest wypadkową sukcesów wszystkich pracowników. 
W tej oczywistości jest jednak pewien szkopuł – o tym, czy pracownik 
będzie skutecznie realizował swoje zadania i jak efektywnie będzie je wy-
konywał, decyduje niestety dość złożony układ czynników, w dodatku 
różnie osadzonych. 

Część czynników determinujących efektywność pracy wyni-
ka z potencjału samego pracownika, który tylko częściowo 
jest modyfikowalny w krótszym czasie, a część z jego otocze-
nia zawodowego. Jest też część czynników, która znajduje się 
w ogóle poza środowiskiem pracy, ale w istotny sposób bę-
dzie oddziaływać na sprawność realizacji wyznaczonych za-
dań. Jak zatem zarządzać ludźmi z perspektywy organizacji 
i zarządzających? Jak ułożyć sobie własny pomysł na dostęp 
do olbrzymiego potencjału, jaki tkwi w każdym człowieku, 
a  u  większości uaktywnia się jedynie od czasu do czasu?  
Być może sama strukturalizacja Sfer Wpływu, przedstawio-
na poniżej, może stać się źródłem inspiracji i pomóc nam 
stworzyć kulturę organizacji wspierającej sukces ludzi.

SFERA PREDYSPOZYCJI OSOBISTYCH
Każdy z pracowników ma własny potencjał osobisty. Może-
my go odnaleźć w jego predyspozycjach intelektualnych (np. 

określone zadania umysłowe wykonuje z większą łatwością), 
osobowościowych (np. w  określonych sytuacjach emocjo-
nalnych zachowuje lepszą kontrolę) i fizycznych (np. okre-
ślone czynności manualne realizuje dużo dokładniej i spraw-
niej niż inni). Czasem określamy te wyższe niż przeciętna 
predyspozycje mianem talentu, czasem uzdolnieniem. Nie 
jest to obszar potencjału, na który organizacja może mocno 
wpływać (w  sensie modyfikacji). Jednak rozpoznanie tych 
uzdolnień może się okazać bezcenne z perspektywy zarzą-
dzania tym potencjałem. Oczywiście to, że ktoś wykonuje 
jakąś czynność znacznie lepiej niż inni, nie musi oznaczać 
jego uzdolnienia w tym obszarze, bo może wynikać z dużo 
większego doświadczenia w  jej wykonywaniu. Potwierdze-
niem talentu może być obserwacja wyższej niż przeciętna 
dynamiki rozwoju (jednemu wystarczy krótki instruktaż, 
by za chwilę był rewelacyjny, a inni muszą dużo ćwiczyć, by 
uzyskiwać chociaż dobre wyniki). Dobrze jest też pamiętać, 
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Na efektywność pra-
cy ma wpływ również 
poziom zaangażowa-
nia się pracownika, 
a ten wynika z kolei 

z ogólnej motywacji do 
podejmowania więk-
szego wysiłku oraz do 
ciągłej optymalizacji 

sposobu wykonywania 
zadań.

że z punktu widzenia efektywności w pracy predyspozycję 
oceniamy wyłącznie w kontekście wykonywanych zadań, bo 
może się okazać, że wprawdzie mamy pracownika o wyjąt-
kowych zdolnościach, ale akurat w takim zakresie, z którego 
organizacja raczej nigdy nie skorzysta.

SFERA KOMPETENCJI
Na efektywność pracownika mają w  oczywisty sposób 
wpływ jego kompetencje zawodowe, czyli fachowa wiedza 
i umiejętności zawodowe, a także dotychczas zgromadzo-
ne doświadczenie, w tym też tzw. życiowe. To obszar po-
tencjału, na który organizacja ma relatywnie duży wpływ 
(w sensie zwiększania). Dyspozycje kompetencyjne można 
dość łatwo rozpoznać, choćby na bieżąco obserwując spo-
sób wykonywania pracy i analizując jej rezultaty. Tutaj też 
efektywność pracy danego pracownika pozostaje w  dość 
jasno określonej zależności: konkretna czynność zależy 
od konkretnej umiejętności. Z  perspektywy biznesowej 
najbardziej opłacalne jest inwestowanie w selektywnie roz-
poznane umiejętności, gdzie często „mniej znaczy więcej” 
(lepiej rzetelniej popracować nad węższym zakresem kom-
petencji, niż spłycać oddziaływanie na szeroką skalę).

SFERA MOTYWACJI WEWNĘTRZNEJ
Na efektywność pracy ma wpływ również poziom zaanga-
żowania się pracownika, a ten wynika z kolei z ogólnej mo-
tywacji do podejmowania większego wysiłku oraz do ciągłej 
optymalizacji sposobu wykonywania zadań. Potencjałem 
osobistym jest tzw. motywacja wewnętrzna, czyli taka, do 
której nie potrzeba żadnych zewnętrznych bodźców. W wie-
lu przypadkach pracownicy podejmują określone, dodat-
kowe wyzwania tylko dlatego, że tego po prostu sami chcą. 
U podstaw takiej inicjatywy leży z reguły jakaś potrzeba, wy-
nikająca z wyznawanych wartości, przekonań czy własnych 
poglądów. Organizacja, podobnie jak w przypadku predys-
pozycji, ma tu większe pole działania w sferze rozpoznawa-
nia tych źródeł niż ich jakiejkolwiek modyfikacji.

SFERA MOTYWACJI ZEWNĘTRZNEJ
Poza impulsem do większego zaangażowania wynikającym 
z własnych postaw i przekonań pracownik może zwiększyć 
swoją efektywność również w konsekwencji zewnętrznego 
oddziaływania motywacyjnego ze strony organizacji. Za-
równo w  obszarze zachęt materialno-finansowych (przy-
kładowo udział w zyskach, płaca powiązana z osiągnięcia-
mi, benefity), jak i zachęt związanych z warunkami pracy 
(przykładowo uznanie, poczucie bezpieczeństwa, prestiż, 
możliwości awansu, poczucie rozwijania się, dobre rela-
cje, wsparcie przełożonego, swoboda decydowania itp.) 
budowanie zaangażowania lepiej dopasowane do indywi-
dualnych preferencji i potrzeb danego pracownika daje su-
marycznie lepsze rezultaty niż wdrażanie jednolitych sys-
temów motywacyjnych, mających działać na wszystkich.

SFERA PRZYJAZNOŚCI ŚRODOWISKA PRACY
Poza potencjałem, jaki wnosi każdy z  pracowników, na 
ostateczną efektywność pracy ogromny wpływ ma też 
samo otoczenie, w  jakim się funkcjonuje zawodowo. Ele-

mentów tworzących środowisko pracy, które determinują 
możliwy sukces pracownika, jest dość dużo, począwszy od 
ogólnofirmowych czynników, takich jak: strategia, cele, 
wartości, wizja i  misja firmy, poprzez systemy, procesy, 
procedury, strukturę zależności służbowych, aż do tych od-
działujących bezpośrednio, jak: dostępny sprzęt, narzędzia, 
materiały, informacje, środki finansowe czy uprawnienia 
stanowiskowe.

SFERA KONDYCJI PSYCHOFIZYCZNEJ PRACOWNIKA
Poza czynnikami firmowymi na efektywność pracy danej 
osoby ma też zazwyczaj istotny wpływ wszystko to, co od-
nosi się do zdrowia fizycznego i  psychicznego pracowni-
ka. Wiele badań wskazuje na istotny spadek efektywności 
pracy, szczególnie umysłowej, w sytuacji przemęczenia czy 
wypalenia zawodowego. W tym zakresie organizacje stara-
ją się oddziaływać coraz bardziej pozytywnie, dbając tym 
samym o rezultaty pracy.

SFERA ZDARZEŃ LOSOWYCH W ŻYCIU PRYWATNYM 
PRACOWNIKA
Również w  sferze życia prywatnego pojawiają się istotne 
zagrożenia (bądź czynniki sprzyjające) związane z  loso-
wymi zdarzeniami. Świadomość ich zaistnienia pozwala 
zarządzającym dopasować warunki pracy (czas, miejsce, 
obciążenia lub zakres zadań) tak, aby zapewnić sobie mak-
symalną możliwą efektywność pracownika. 
Powyższy obraz wyraźnie pokazuje, że zarządzanie ludźmi, 
mające ostatecznie na celu ciągłe podnoszenie efektywno-
ści i skuteczności pracowników, będącej źródłem sukcesu 
rynkowego firmy, jest nie lada wyzwaniem, i  to nie tylko 
dla dużych przedsiębiorstw, lecz także dla małych firm ro-
dzinnych. Na szczęście w każdym z obszarów warunkują-
cych sukces praktyka rynkowa zidentyfikowała już bardzo 
dużo skutecznych rozwiązań.



16

ROBERT
JASIŃSKI

ekspert przywództwa  
i mówca  
inspiracyjno-motywacyjny,
robert@robertjasinski.pl

Przywództwo 
wymusza na 
liderach opero-
wanie na wielu 
poziomach 
rzeczywistości.

Między  
zarządzaniem  
a przywództwem

Teoretycznych dywagacji o różnicach między zarządzaniem a przywódz-
twem przeczytałem wiele. Te wydumane rozróżnienia mogłyby być trak-
towane jako radosna twórczość niegroźnych bajkopisarzy, gdyby nie ich 
wpływ na mentalność kadry menedżerskiej i realne szkody dla biznesu. 

Przekonałem się o tym niedawno, kiedy po przeprowadzo-
nym wykładzie dla kierowników regionalnych sprzedaży 
dużej firmy handlowej podszedł do mnie jeden z uczestni-
ków i oznajmił, że wprawdzie wykład o samoświadomości 
lidera bardzo mu się podobał, to jednak on tylko zarządza 
terytorium i te zagadnienia go nie dotyczą… Zarządzanie 
terytorium, zarządzanie wynikiem, zarządzanie ludźmi… 
no tak, w tej nomenklaturze łatwo się zatracić. W codzien-
nych rozmowach z menedżerami to przekłamanie powta-
rza się często, powodując błędne rozumienie roli i zakresu 
wpływu. Jak zatem myśleć o przywództwie i zarządzaniu, 
aby trzymać się blisko ziemi i  maksymalizować efektyw-
ność kadry menedżerskiej?
Kiedy zarządzasz ludźmi, uprawiasz przywództwo. Zarzą-
dzanie może dotyczyć zasobów materialnych i  procesów. 
Zarządzając ludźmi, w naturalny sposób wchodzisz w tryb 
przewodzenia. Lepszego lub gorszego, ale przewodzenia. 
W  zależności od uznanych paradygmatów sztuki lider-
skiej prezentowane zachowania mogą rozkładać się w ca-
łym spektrum możliwości, od nakazowo-rozdzielczych 
i  kontrolujących, przez charyzmatyczne, a  na partycypa-
cji i współpracy kończąc. Różnice dotyczyć będą również 
zakresu wpływu - przywództwo na poziomie zarządu, 
w codziennej praktyce różnić się będzie od przywództwa 
na poziomie operacyjnym. Nie zmienia to jednak faktu, 
że menedżer musi rozumieć wpływ sposobów własnego 
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Ó
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O

działania, nie tylko na bieżący, twardy wynik, ale również 
na morale zespołu i perspektywy długofalowego rozwoju. 
Zarządzanie ludźmi to przywództwo, które wymaga do-
skonalenia i  łączy się ze specyficzną  odpowiedzialnością 
menedżera.
Przywództwo wymusza na liderach operowanie na wie-
lu poziomach rzeczywistości. Zarządzając odpowiadasz 
za twardy wynik. Uprawiając przywództwo, w codzien-
nych decyzjach i  zachowaniach musisz rozumieć rów-
nież subtelności i abstrakcje. Ten postulat ma największe 
znaczenie dla skuteczności menedżerów, bo uwzględnia 
specyfikę pracy z ludźmi. Kilka lat temu, podczas warsz-
tatów menedżerskich dla kierowników regionalnych 
jednej z  firm farmaceutycznych, usłyszałem od do-
świadczonego menedżera, że ta robota jest prosta, tylko 
podwładni i klienci bywają trudni… Łatwo jest nauczyć 
menedżera operacyjnych zasad postępowania na tym 
stanowisku, trudno rozwinąć umiejętność mądrego po-
stępowania z  ludźmi. Z doświadczenia, na które składa 
się blisko dziesięć lat w rozwijaniu kadry kierowniczej, 
wiem, że przywództwo jest proste, tylko nie jest łatwe. 
Liderzy muszą nieustannie zgłębiać siebie, aby móc sta-
rać się  zrozumieć innych. W  ocenie faktów łatwo po-
sługiwać się analityką i jednoznacznymi twierdzeniami. 
W  przypadku ludzi oceny ze swej natury będą subiek-
tywne, a  rezultaty względne. Im więcej doświadczenia Fo
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życiowego i praktyki w postępowania ze 
współpracownikami, tym możliwa lep-
sza jakość przywództwa. 
Przywództwo to świadome postępowania 
w  roli lub nawet tożsamość. W  klasycznie 
pojmowanym zarządzaniu łatwo o technicz-
ne uproszczenia. Jest zarządzający, jest za-
rządzany obiekt i twardy wynik, który można 
zmierzyć. We właściwie rozumianym przy-
wództwie ilość ról menedżera rośnie – od me-
rytorycznego nadzoru i  odpowiedzialności za 
realizację zadań, przez rozwijanie kompetencji 
biznesowych, a na wsparciu w codziennych dzia-
łaniach kończąc. Ta ostatnia kategoria wydaje się 
nie mieć końca – motywowanie ludzi w trudnych 
życiowych momentach, pomoc w  analizowaniu 
sukcesów lub błędów, wsparcie w rozwoju i plano-
waniu, uważność na zmiany, dbanie o  motywację 
i zaangażowanie i wiele, wiele innych. Jeśli dodamy 
do tego relacje z własnymi przełożonymi oraz inny-
mi interesariuszami w organizacji, rola lidera, nieza-
leżnie od poziomu w strukturze organizacji, urasta do 
niewyobrażalnych rozmiarów. Przywództwo wymyka 
się więc z jednoznacznych kategorii i ocen. Jest bardziej 
rolą i funkcją, wynikającą z rozumienia złożoności sta-
wianych przed menedżerem zadań.
Być może moja subiektywna klasyfikacja przywódz-
twa nie spełnia akademickich wymogów teorii, jednak 
blisko dwudziestoletnia praktyka w środowisku korpo-
racyjnym nie pozostawia mi żadnych wątpliwości. Jeśli 
zarządzasz ludźmi, uprawiasz przywództwo. Lepsze lub 
gorsze, lecz przywództwo. Z tej ogólnej konstatacji warto 
wyciągnąć osobiste wnioski i szukać indywidualnych atu-
tów w tym, co nieoczywiste i niemierzalne…
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Dla niektórych 
równowaga 
kojarzy się 
z zastojem, gdyż 
w stanie idealnej 
równowagi nie 
ma dynamiki. 
A prawdziwe 
życie nie jest 
i nie może być 
zrównoważone.

Wypalenie zawodowe najczęściej opisuje się jako stan wy-
czerpania cielesnego, duchowego lub uczuciowego. Syn-
drom burnout objawia się emocjonalnym wyczerpaniem, 
wahaniem nastrojów, obniżeniem wrażliwości i empatii, 
rozdrażnieniem i utratą poczucia własnej wartości, z de-
presją i myślami samobójczymi włącznie. 
Od dawna mówi się o konieczności zadbania o work-life 
balance pracowników, czyli o równowagę między życiem 
zawodowym i prywatnym. Przecież wiadomo, że człowiek 
szczęśliwy jest bardziej wydajny. Ale przede wszystkim 
człowiek spełniony jest bardziej zaangażowany, i to nie na 
poziomie powierzchownym (dobrze mówi o firmie), lecz 
także chce mu się chcieć (planuje swoją przyszłość z firmą 
i jest gotów włożyć dodatkowy wysiłek, by odniosła ona 
jeszcze większy sukces). 
No dobrze, tylko jak to zrobić? – pytają coraz bardziej zanie-
pokojeni pracodawcy i sfrustrowani pracownicy, szukający 
pomocy u coacha, psychologa lub, coraz częściej, u psychiatry.

RÓWNOWAGA CZY HARMONIA?
Todd Duncan2 przyrównuje wspomnianą równowagę do 

Work-life balance
czyli chodzi  
o harmonię

W pierwszej połowie 2016 r. w Polsce odnotowano 9,5 miliona dni zwol-
nień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych1. Bombardowani co-
dziennie terabajtami informacji i danych, narażeni na permanentną 
zmianę, zasypywani coraz większą ilością zadań, najpierw próbujemy 
sprostać wyzwaniom, jakie niesie współczesne życie, potem uciekamy 
albo wypalamy się.

chodzenia po linie: musisz się wychylić raz w jedną stronę, 
raz w drugą, by z niej nie spaść. Niestety często zdarza się, 
że sfera zawodowa zajmuje coraz więcej miejsca w naszym 
życiu, zabiera prawie całą naszą uwagę, czas i często energię 
życiową, która nie jest łatwo i szybko odnawialna. 

To balansowanie na linie cały czas grożące upadkiem nie 
wzbudza we mnie najlepszych emocji. Kojarzy mi się z nie-
ustannym stanem zagrożenia i wzmożoną czujnością, co 
jednoznacznie zapowiada przewlekły stres. A stres nie-
odreagowany fizjologicznie, czyli przez wysiłek fizyczny, 
który spala kortyzol (hormon stresu), każe nam w domu po 
pracy sięgnąć po lampkę wina, papierosa, jedzenie ‒ nie-
koniecznie to najzdrowsze. Ulga przychodzi natychmiast 
po zjedzeniu czekolady, naturalne opiaty zalewają mózg, 
ale adrenalina i kortyzol buszujące wciąż w naszych ciałach 
czynią po cichu spustoszenie.
Spada odporność, wzrasta podatność na infekcje, pojawia-
ją się problemy z metabolizmem, przybywa albo ubywa 
kilogramów, warunki do rozwoju takich chorób, jak cu-
krzyca, miażdżyca, zespół metaboliczny czy zespół jelita 
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drażliwego, są wręcz idealne. Do tego dochodzą trudności 
z układem kostnym i mięśniowym oraz szereg chorób au-
toimmunologicznych, w których zdestabilizowany układ 
odpornościowy zaczyna niszczyć własne zdrowe komórki.
Dla niektórych równowaga kojarzy się z zastojem, gdyż 
w stanie idealnej równowagi nie ma dynamiki. A prawdziwe 
życie nie jest i nie może być zrównoważone. Bardziej chodzi 
chyba o to, żeby osiągnąć w życiu harmonię, harmonię taką, 
jaką tworzy zespół jazzowy, gdy improwizuje, skupiając się 
na danej chwili: raz prowadzi saksofon, raz kontrabas. 
Bo to nierównowaga jest stanem naturalnym. Święty Graal 
w postaci złotego środka między życiem prywatnym i za-
wodowym nie istnieje. Wyzwaniem jest więc raczej znale-
zienie sposobu, jak czerpać radość z celowego i zaplanowa-
nego „życia w nierównowadze”. 
Tę harmonię i spokój wewnętrzny można osiągnąć, żyjąc 
w zgodzie ze swoimi wartościami bez względu na okolicz-
ności zewnętrze. I tu dochodzimy do sedna: czy wiesz, co 
dla ciebie w życiu i w pracy zawodowej jest ważne? I czy 
poświęcasz swój czas – najcenniejszą dzisiaj, obok zaufa-
nia, walutę – na to, co jest dla ciebie najważniejsze? Jeśli 
nie, to znaczy, że brakuje ci konsekwencji i spójności. Po-
wodem wewnętrznego rozdarcia wzmagającego twój stres 
może być konflikt wartości. 

PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Istotne jest, by coraz więcej pracodawców wdrażało u sie-
bie w firmach profilaktykę zdrowia, zapewniając swoim 
pracownikom sponsorowany częściowo albo całkowicie 
dostęp do ośrodków sportowych oraz zdrowe menu w pra-
cowniczych restauracjach. Ale moim zdaniem to nie wy-
starczy. Oprócz tego należałoby dać im narzędzia w postaci 
wiedzy i umiejętności, jak zarządzać zmianą, by zreduko-
wać stres, jak walczyć ze złymi nawykami i tworzyć inne 
nawyki poprawiające jakość życia, jak komunikować się 
z innymi, by osiągnąć zamierzony cel i być zrozumianym.
Ważne tu wydaje się także sprawdzenie, na ile ludzie są świa-

domi, jak wykorzystują swoje talenty, zwłaszcza w organi-
zacji, i czy potrafią tak wyznaczać i wymiarować swoje cele, 
by nie pozostawały one tylko w sferze planów, co w sytuacji 
zawodowej oznacza po prostu brak efektywności, a w życiu 
prywatnym niespełnione marzenia i dryfowanie w bliżej 
niekreślonym kierunku. Spotykam się często z rozczarowa-
niem związanym z utożsamianiem efektów z celami. Zdarza 
się, że mogą one być tożsame, ale często efekty wcześniej ja-
sno niesprecyzowane okazują się efektami niepożądanymi. 
Na przykład jeśli twoim celem jest zjedzenie kolacji, bo je-
steś głodna, możesz go zrealizować na tysiąc sposobów. Je-
den z nich to romantyczna kolacja przy świecach z ukochaną 
osobą we włoskiej knajpce na rogu lub połknięty naprędce 
„chińczyk” za rogiem, którego wspomnienie będzie cię prze-
śladować przez całą noc. Cel został zrealizowany: głód został 
zaspokojony. A efekty są jakże różne.
I wreszcie istotne jest, by człowiek miał w życiu flow. 
W pracy lub poza nią. W pracy ważne jest, by lubił to, co 
robi, czyli czerpał z tego przyjemność i miał poczucie sensu 
oraz żeby skala trudności jego zadań była dostosowana do 
jego umiejętności. Inaczej albo będzie zestresowany wy-
zwaniem, albo znudzony rutyną. 
Czy zamiast więc zwiększania niepotrzebnych kosztów ab-
sencjami chorobowymi, które niestety coraz częściej stają 
się sposobem na dłuższy odpoczynek dla pracowników, 
nie powinniśmy zadbać o to, by wyposażyć ich w narzędzia 
i wiedzę, o których niestety w szkołach nawet się nie wspo-
mina, a które umożliwiają redukcję stresu, czyli zarządza-
nie zmianą, swoim życiem oraz budowanie zdrowych rela-
cji z innymi i z samym sobą oparte na samoświadomości?

Bibliografia:
1 Gazeta Prawna.pl – 01.02.201,  Klara Klinger, Patrycja 
Otto, Depresja przestaje być wstydliwa. Pracownicy coraz 
częściej przynoszą zwolnienia od psychiatry.
2 Duncan Todd, Życie na linie. Jak uniknąć stresu i napięcia 
w życiu i w pracy, MT Biznes, Warszawa 2012.
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Zwinne zarządzanie 
zespołem 3.0

Legendarny generał Ike Patton powiedział kiedyś, że „jeśli wszyscy myślą 
tak samo, to ktoś nie myśli wcale”, co może ilustrować aktualną sytuację 
w wielu firmach. Cały nasz system edukacji oparty jest na logicznych za-
sadach mówiących, że każdy skutek ma swoją bezpośrednią przyczynę. 
Pogląd ten sięga swoimi korzeniami aż do filozofii deterministycznej gło-
szonej przez Emanuela Kanta. Takie podejście pozwala nam przewidzieć 
wiele zjawisk szczególnie astronomicznych, jak regularne pojawianie się 
w określonych odcinkach czasu komet, zaćmienia Słońca czy Księżyca. 
Niestety we współczesnym dynamicznie zmieniającym się świecie znacz-
nie trudniej jest znaleźć odpowiedzi  na wiele pytań zadawanych zarówno 
przez naukowców, jak i biznes.

Związane jest to ze zjawiskiem złożoności systemu, w 
którym stopień powiązań oraz szeroka różnorodność 
uniemożliwiają definiowanie rozwiązań w sposób linio-
wy czy przyczynowo-skutkowy. Takie nowe podejście 
w biznesie powstało w obszarze programistów kompu-
terowych i nosi nazwę kierowanie 3.0 lub Agile Manage-
ment (zwinne kierowanie). Ponieważ w tym obszarze te 
metody przyniosły ciekawe efekty, inne branże zaczyna-
ją z powodzeniem wdrażać u siebie elementy zwinnego 
kierowania. 
Wzrost świadomości pracowników, pogłębianie kompe-
tencji oraz postęp specjalizacji w wielu organizacjach, tak 
że jedynie osoby wykonujące dane czynności tak naprawdę 
rozumieją to, co robią, wymusiły na kierownikach zmianę 
sposobu kierowania. 
Od dziesięciu lat propagowany jest w Polsce mo-
del pełnej partycypacji w zarządzaniu opisany przez  
prof. Stockiego, od dwóch lat funkcjonuje opisywana przeze 
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mnie w poprzednich artykułach idea turkusowych organi-
zacji Fredericka Laloux. Zarządzanie zwinne idzie krok dalej 
w przenoszeniu samodzielności na pracowników i zespoły 
poprzez prezentowanie konkretnych narzędzi oraz wyjaśnia-
nie istoty zjawiska złożoności. 
Zasady zwinnego zarządzania zespołem projektowym są 
opisane w tzw. manifeście głoszącym, że ważni są ludzie 
i interakcje, współpraca z klientem, szybkie reagowanie na 
zmiany i działający produkt, jakim jest oprogramowanie. 
Wiele z nich możemy zaadaptować do kierowania każdym 
zespołem funkcjonującym w sytuacji dużej różnorodności.

INNOWACYJNOŚĆ
W książce Jurgena Appelo „Zarządzanie 3.0. Kiero-
wanie zespołami z wykorzystaniem metodyk Agile” 
(Helion, Gliwice 2016) opisano zasady kluczowe dla 
sukcesu w kierowaniu zespołami pracującymi w silnie 
konkurencyjnym środowisku. Za istotne wymienia się 
tu na pierwszym miejscu innowacyjność. Pogląd nie 
jest znowu aż taki młody, ponieważ pod koniec lat 90. 
zaczął go już głosić prekursor zarządzania wiedzą w or-
ganizacji prof. I. Nonaka. Złożoność definiowana jest 
jako stan pomiędzy porządkiem a chaosem, dlatego je-
dynie innowacyjność pozwala na efektywną adaptację 
do nowych warunków. Tylko jeśli uruchomimy innowa-
cyjność w całym zespole, mamy szansę na znalezienie 
optymalnych rozwiązań na nasze wyzwania. Co ciekawe, 
innowacja zawsze przebiega hierarchicznie od dołu do 
góry. Powoduje to, że organizacje zarządzane w sposób 
scentralizowany nie są w stanie być innowacyjne, chyba 
że prowadzi je charyzmatyczny lider wizjoner. Nieste-
ty statystycznie takie sytuacje zdarzają się dość rzadko. 
Za pięć „kół napędzających innowacje” uznaje się: wie-
dzę (potencjał intelektualny), motywację, kreatywność, 
osobowość oraz zróżnicowanie. Innowacja w złożonych 
środowiskach nie może być zjawiskiem planowanym. 
Powinna pojawiać się samoistnie, szczególnie jeśli kie-
rownik dopasuje do istniejących realiów swój styl kiero-
wania tak, aby uruchomić w ludziach potencjał. 
Badania mówią, że w przypadku pracy nad oprogramowa-
niem 80 proc. zajmuje sama praca intelektualna, głównie 
kreatywna, a jedynie 20 proc. to zadania biurowe.
Myślę, że podobna sytuacja zachodzi w wielu innych dzie-
dzinach wymagających ogromnej wiedzy specjalistycznej, 
np. laboratoria biochemiczne, branża farmaceutyczna itp.

KREATYWNOŚĆ
Kreatywność ma wiele definicji, ta, która dobrze od-
daje jej sens w obszarze kierowania, to przekształca-
nie wiedzy w wartość (Kao 2007).  W praktyce chodzi 
o przekształcanie już istniejących rozwiązań, o to, aby 
zmieniać standardy na skuteczniejsze metody pra-
cy, a istniejącą ofertę na nowe produkty. Głównym 
„paliwem” dla kreatywności jest bez wątpienia wie-
dza, ponieważ tylko dzięki łączeniu starych rozwiązań 
z nowymi wyzwaniami jesteśmy stymulowani do two-
rzenia nowych rozwiązań. Wielokrotnie, pracując nad 
wdrożeniem jednorazowych, unikatowych rozwiązań 

szkoleniowych, przygotowanych na potrzeby konkret-
nej organizacji, długo zastanawiam się nad najlepszym 
rozwiązaniem. Procesy myślowe trwają kilka dni i nie 
przynoszą efektów. Nagle na kilka dni przed realizacją 
rozwiązanie układa się samo, jakby kręcące się koła zę-
bate w naszym umyśle znalazły swoje miejsce i zaczęły 
synchronicznie współpracować. Ten moment jest na-
zywany czasami iluminacją, jest jak słynne „Eureka!” 
wykrzyczane przez Archimedesa, choć może doniosłość 
naszego odkrycia nie jest tak duża. 
Większość procesów myślowych odbywa się poza naszą 
świadomością, wymaga czasu, inkubacji. Jednak cały pro-
ces nie byłby skuteczny bez paliwa, jakim jest potencjał 
czerpany z wiedzy i nabytego doświadczenia. 

MOTYWACJA
Znaczenie silnej motywacji wewnętrznej jest bezdy-
skusyjne szczególnie przy pracy o charakterze twór-
czym. Wszystkie badania i obserwacje mówią, że czło-
wiek do szczęścia potrzebuje: wolności, akceptacji oraz 
rozwoju. Scentralizowane systemy kierowania nie są 
w stanie dostarczyć pracownikom żadnego z wymienio-
nych elementów. Już w latach 60. ubiegłego wieku prof.  
F. Herzberg, autor dwuczynnikowej teorii motywacji, 
głosił, że aby zmotywować pracownika, potrzeba zale-
dwie dwóch elementów: okazywania mu szacunku i go-
dziwej zapłaty. Zmienia to postrzeganie roli kierownika, 
która powinna ewoluować od bycia nadzorcą-kontro-
lerem do bycia wspierającym coachem-mentorem. Do-
datkowo oczekuje się, że kierownik będzie kierował roz-
wojem pracownika tak, aby jak najbardziej włączyć jego 
potencjał w realizację celów firmy. Rozwój pracowników 
jest istotny w ich skutecznym funkcjonowaniu w orga-
nizacji, co podkreślają zasady zwinnego kierowania 
mówiące, że pracownik odmawiający rozwoju powinien 
zostać bezwzględnie usunięty z organizacji. 
Za kluczową teorię motywacji uważa się powszechnie 
znaną piramidę potrzeb Maslowa. Paradoksalnie ma 
ona wybitnie hierarchiczny i liniowy charakter, co dys-
kwalifikuje ją jako rozwiązanie w sytuacjach układów 
złożonych. 

PODSUMOWANIE
Ponieważ cały czas mówimy o pracownikach o bardzo 
wysokim potencjale, ważne jest, aby wszędzie, gdzie 
jest to możliwe, stosować zasady empowermentu, które  
sformułował amerykański generał I. Patton: „Nigdy nie 
mów ludziom, jak coś zrobić. Powiedz im, co zrobić, a oni 
zaskoczą cię pomysłowością”, co świetnie ilustruje nowe 
zwinne spojrzenie na kierowanie ludźmi.

Bibliografia:
· Jurgen Appelo, „Zarządzanie 3.0. Kierowanie zespołami 
z wykorzystaniem metodyk Agile”, Helion, Gliwice 2016.
· J. D. Antoszkiewicz,  Z. Pawlak, „Techniki menedżerskie.  
Skuteczne zarządzanie firmą”, Poltext, Warszawa 2010.  
· www.mgt30.com, stan na 04.04.2017.
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Menedżer szyty 
na miarę

Efektywne zarządzanie pracownikami to trudne wyzwanie. Wymaga za-
równo umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, skutecznego mo-
tywowania, jak i kontroli nad emocjami – i to nie tylko własnymi. Osoba 
podejmująca się wykonywania zadań wpływających na działalność całej 
firmy i jej pracowników czy ludzi z nią związanych powinna charaktery-
zować się szczególnymi cechami.

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość biznesowa 
oraz reorientacja modelu zarządzania postawiły przed 
kadrą zarządzającą zarówno korporacji, jak i mniejszych 
przedsiębiorstw ogromne wyzwania. Panaceum na wszel-
kiego rodzaju perturbacje na rynku pracy powinien być 
dobry menedżer. Doświadczony praktyk oraz solidny teo-
retyk wydaje się być pracownikiem na wagę złota. „Wydaje 
się” to dobre słowo…

NAJPIERW CZŁOWIEK, POTEM MENEDŻER 
Według badań przeprowadzonych przez Carnegie Institute 
– 85 proc. sukcesu finansowego jest wynikiem osobowości 
i komunikacji interpersonalnej, a tylko 15 proc. zdolności 
technicznych. Oznacza to, że twarda wiedza pozwala na 
rozwój tylko do pewnego momentu. Później kluczowe stają 
się umiejętności miękkie. Dotyczą one cech psychofizycz-
nych i kompetencji społecznych. Zaliczyć możemy do nich 
m.in. komunikatywność, dynamizm działania czy empatię. 
Właściwy dobór menedżerów i pozostałych pracowników, 
ze względu na ich kompetencje miękkie, stał się jednym 
z kluczowych czynników sukcesu w procesie zarządzania 
firmą. Jest też bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju 
osobistego pracownika.
 – Jeżeli okaże się, że konkretnym typem zdolności technicz-
nych odznacza się nie jedna, nie dwie, a kilkanaście osób 
w organizacji, wówczas argumentem przemawiającym na 
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korzyść danej osoby są jej umiejętności interpersonalne. 
Szybciej bowiem wybierzemy pracownika, który oprócz 
wiedzy potrafi skutecznie komunikować się z ludźmi – uwa-
ża Nikolay Kirov, Dyrektor Strategii i Rozwoju Kozminski 
Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego.

KNOW-HOW MENEDŻERA 
Menedżer XXI w. nie jest tylko rzemieślnikiem, którego 
główne zadania to organizacja pracy zespołu i jej moni-
torowanie. Współczesny szef to strateg z „ludzką twarzą”, 
który wyznacza cele  i  kierunki rozwoju nie tylko firmie, 
lecz także pracownikom i sobie. Dobry menedżer ma świa-
domość, że sama praca nad zaangażowaniem kadry jest 
niewystarczająca. Liczą się bowiem talenty i kompetencje 
poszczególnych członków zespołu. Jak wynika z badań In-
stytutu Gallupa, ludzie mają 34 talenty. Z punktu widzenia 
kariery zawodowej najważniejszych jest pięć najlepiej roz-
winiętych. Jeśli będziemy wiedzieć, jakie one są, z powo-
dzeniem wykorzystamy je na ścieżce kariery zawodowej, 
ale również osobistej i społecznej. Lider musi mieć więc 
wokół siebie ludzi gotowych zarówno do podejmowania 
wyzwań, jak i efektywnego wykonywania zadań zgodnych 
z posiadanymi talentami. – Jaką wartość dodatnią przynie-
sie menedżerowi nawet bardzo zaangażowany pracownik, 
który bez przerwy biega na spotkania do odsyłającego go 
klienta i dopiero po kilku miesiącach podpisuje kontrakt? 
W dodatku – pod naciskiem klienta – referencyjny, bez 
marży… A dzieje się tak często dlatego, że wykonywana 
przez niego praca nie odpowiada posiadanym przez nie-
go kompetencjom i  talentom. Bez inwestycji w talenty 
pracowników tworzymy więc pole do rozwoju tzw. „me-
gazaangażowanego beztalencia”, które nie przyniesie firmie 
korzyści, a jedynie straty – komentuje Nikolay Kirov.

CIĄGŁY ROZWÓJ 
Zanim jednak menedżer postawi na rozwój innych, warto, 
by zaczął od siebie… Istotną cechą dobrego lidera jest „głód 
wiedzy” i chęć rozwoju. Nie istnieje bowiem ktoś taki, jak 
człowiek wystarczająco wyedukowany. Dzięki uczestnic-
twu w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych czy 
innych ścieżkach rozwoju menedżer widzi i słyszy o wiele 
więcej. Jest bardziej otwarty nie tylko na potrzeby swoich 
pracowników, lecz także firmy. Odpowiednio dobrane pro-
gramy rozwojowe, które wspierają nowo wdrażane procesy 
i zmiany, to najlepiej procentująca lokata. Jednak są one 
dopiero pierwszym krokiem. Później wszystko jest w rę-
kach samego lidera, który nabyte umiejętności musi w so-
bie pielęgnować i kształcić.
Idealny menedżer powinien przede wszystkim mieć wa-
runki do tego, by rozwijać siebie i swoich pracowników. 
Firmy mają więc takich liderów, jakich sobie wybiorą lub 
na jakich sobie pozwolą... Praktyka pokazuje bowiem, że 
nawet najlepszy menedżer może okazać się bezsilny wobec 
muru postawionego przez osoby decyzyjne. Jak mawiał 
Henry Ford – inżynier i założyciel Ford Motor Company – 
„jeśli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejęt-
ność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia 
z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej”.

Menedżer XXI w. 
nie jest tylko rze-
mieślnikiem, któ-
rego główne zada-
nia to organizacja 
pracy zespołu i jej 
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Dlaczego? Bo każdy z nas ma w głowie obraz zaangażowanych 
graczy, dla których czas się nie liczy, tak się wciągnęli w grę. 
Dlaczego tak jest? Gra łączy poczucie wpływu na to, co się 
dzieje, z dążeniem do mistrzostwa (stawania się coraz lep-
szym). Gracz przebywa w tzw. game zone, którą za chwilę 
opiszę. Mechanizmy ze świata gier można przenieść do 
biznesu i HR, by skutkowały podobnym zaangażowaniem 
wśród pracowników. 
Zanim zaczniemy: GRA CZY GRYWALIZACJA?
O ile grywalizacja to zastosowanie mechaniki gier w codzien-
nych realiach (np. w onboardingu, edukacji czy… segregacji 
śmieci), o tyle GRA to zamknięty świat (najczęściej z fabułą, 
choć niekoniecznie, np. szachy nie mają fabuły). Do gry się 
wchodzi i w zależności od tego, jak szybko i jak dobrze opanu-
jesz jej reguły, tak dobry (lub zły) osiągniesz wynik. gry szko-
leniowe są świetnym przykładem nowoczesnej edukacji m.in. 
na szkoleniach. Jednak po zakończeniu gry trener mówi: „OK, 
doświadczyliście, jak to jest zarządzać zespołem. Wyciągnijcie 
wnioski i czyńcie podobnie w pracy, już jutro”. Gra się kończy. 
Grywalizacja może być na stałe wpisana w pracę i rozwój. 

GRYWALIZACJA JAK SÓL
Nie można w firmie mieć lub nie mieć grywalizacji. Można mieć 
zgrywalizowany jakiś proces. W tym sensie jest ona jak sól, którą 
dodajemy do potrawy, by wydobyć z niej jej smak, a rzadko kiedy 
jemy ją samą. Czyli co można grywalizować, aby skorzystać z za-
angażowania, jakie ona daje? Poszukaj obszarów w twojej firmie, 
w których grywalizacja wpłynie na zaangażowanie. 

Grywalizacja  
– Święty Graal  
zaangażowania?

Jak rywalizacja i mechanizmy ze świata gier uskrzydlają pracowników tak 
jak sport.  To, że angażuje nas sport, wiemy od dawna. Gdzie jeszcze znaj-
dziemy taką pasję, jak rywalizując zespołowo lub indywidualnie w jednej 
z popularnych dyscyplin sportowych? W grach online!  50 proc. firm na 
świecie planuje wdrożyć grywalizację w ciągu najbliższych lat.

EMPLOYER BRANDING NA POCZĄTKU  
JEST MARKĄ FIRMY
Jak grywalizacja może pomóc przebić się do świadomości 
potencjalnego pracownika wraz z  interesującym przeka-
zem: jesteśmy atrakcyjną, godną uwagi, nowatorską firmą 
i warto do nas dołączyć? Ciekawym rozwiązaniem jest gry-
walizacja wiedzy o firmie i jej produktach lub specjalistycz-
nej wiedzy branżowej. 

REKRUTACJA I ONBOARDING  
A wiec jesteś z nami! Gra toczy się dalej!
Sam proces rekrutacji może być formą łączenia światów EB 
i onboardingu. Zamiast wysyłania CV rzuć nam wyzwanie, 
kandydacie, a ostatnim poziomem gry jest rozmowa rekru-
tacyjna! Jeśli zdecydujesz się na tę samą fabułę (czyli świat, 
w którym rozgrywa się twoja grywalizacja), możesz kontynu-
ować przygodę już wewnątrz firmy. Onboarding jest idealnym 
procesem, by go zgrywalizować. Jest liniowy (czyli określony 
w czasie, np. trzech miesięcy). W procesie wdrożenia zadania 
warto realizować jedno wyzwanie po drugim. Ważne jest tak-
że przejście każdego etapu (poznanie wszystkich produktów 
i procesów). 

OCENA KOMPETENCJI, SUKCESJA  
I AWANS WEWNĘTRZNY   
A skoro już jesteś, to jak dobry jesteś?
Możesz „po prostu” pójść dalej z grywalizacją wiedzy, którą 
zastosowałeś w  onboardingu, i  wybrać najlepszą dziesiątkę. 

partner zarządzający, szef 
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Jednocześnie cele nie muszą być takie same. W onboardingu 
ważne jest, by każdy wygrał. Czyli by każdy pracownik, któ-
rego zatrudniłeś, ukończył proces z możliwie jak najwyższym 
wynikiem. Natomiast proces oceny kompetencji pod sukcesję 
ma pomóc wyłonić właściwe osoby do awansu (niekoniecznie 
„w górę”, bo także w bok, na ścieżkę specjalistyczną). 

WIEDZA PRODUKTOWA    
Milion części samochodowych do zapamiętania!
Jeden z liderów na polskim rynku w branży sprzedaży części 
samochodowych wyliczył, że każdy doradca klienta powinien 
znać ponad… milion części samochodowych. W świecie wie-
dzy walczymy o  uwagę, skupienie każdego pracownika. Jeśli 
pokroisz wiedzę produktową i procesową na małe, łatwo przy-
swajalne kawałki oraz uruchomisz kilka mechanizmów grywa-
lizacyjnych (szczególnie pasek postępu i liderboard), masz dużo 
większą szansę, że wiedza będzie trawiona regularnie. 

AKADEMIA MENEDŻERA, PROGRAMY TALENTOWE     
Rozwój to przygoda!
Grywalizacja łączy świat online i offline. Jest dawno poszuki-
wanym Świętym Graalem utrzymującym zaangażowanie nie 
tylko w  trakcie szkoleń, ale także pomiędzy nimi. Zjawisko 
„powrotu do rzeczywistości” po powrocie ze szkolenia oraz 
retencja wiedzy zjada efekty ze szkoleń, często zanim mają 
szansę się pojawić. Grywalizacja, która uzupełnia nabytą wie-
dzę, zwiększa szansę na zamianę umiejętności w nawyk.
 
SPRZEDAŻ
Najbardziej łakomy kąsek dla grywalizacji, jednak bądź 
ostrożny! Spotkasz się z  licznymi rafami i mieliznami: czy 
grywalizować ilość sprzedaży, czy jakość? Czy wyniki mają 
być transparentne? Czy istniejące systemy IT będą zintegro-
wane z platformą grywalizacyjną? Czy wówczas systemy nie 
będą się kanibalizować (lub, co gorsza, gracz-sprzedawca 
będzie musiał marnować czas, wpisując aktywności sprze-
dażowe w dwa miejsca)? Na ile grywalizacja ma „podkręcić” 
i tak mocno rywalizacyjne środowisko pracy handlowców?

ILE RYWALIZACJI W GRYWALIZACJI?
Gra słów w języku polskim jest raczej niezamierzona (ang. 
gamification i nie ma tutaj nic o rywalizacji). Jednak moc-
no wpłynęła na postrzeganie tego mechanizmu. kolejny 
konkurs z nagrodami! ‒ słyszą menedżerowie i pracownicy, 
gdy widzą panele grywalizacji pełne punktów i rankingów. 
A to, że firmy rękawicę rywalizacji rzucają (lub rzucają nią 
w pracowników), jest oczywiste. Biznes liczy na następujące 
profity z rywalizacyjnego środowiska pracy:
– Wreszcie będzie wiadomo, kto jest najlepszy.
– Najlepszych będziemy nagradzać zgodnie z zasadą szefa 
General Electric Jacka Welcha, który mówił, że niesprawie-
dliwością jest traktowanie wszystkich równo.
– Najsłabsi, widząc to, że są najsłabsi, ruszą w górę stawki. 
A ponieważ ci z góry także nie będą chcieć stać w miejscu, 
wszyscy na tym skorzystają.
Jeśli nie ruszą w  górę, trzeba będzie umożliwić im awans 
„poza strukturami firmy”, czyli ich zwolnimy. Bardziej świa-
tłe firmy najpierw poszukają możliwości wykorzystania po-

tencjału takich osób w inny sposób w tej samej organizacji.
Nikt nie jest samotną wyspą, działamy w zespole, każdego 
dnia porównując się do innych. Stwórzmy więc przejrzyste 
i uczciwe sposoby mierzenia i porównywania wyników.
Jeśli będą rywalizować, będą mogli się rozwijać.  
Grywalizacja daje wiele korzyści, podobnie jak rywalizacja 
(możliwość porównywania się, stała informacja zwrotna, 
poczucie postępu). Jednocześnie sensownie zaangażuje do 
pracy tylko wówczas, gdy same mechanizmy będą postrze-
gane jako uczciwe i przejrzyste. 

DLACZEGO GRYWALIZACJA ANGAŻUJE  
TAK JAK SPORT?
Jakie mechanizmy ze świata gier będą uskrzydlać pracow-
ników? Słowa uskrzydlenie (ang. flow) używam świado-
mie, bo jest ono jednym z najciekawszych odkryć psycho-
logii pozytywnej (dziedziny psychologii, która analizuje, co 
czyni człowieka szczęśliwym, zadowolonym i efektywnym 
w życiu). Flow to stan, w którym pracownik lub gracz gier 
komputerowych styka się z narastającym poziomem trud-
ności zadań (levele). A ponieważ jego kompetencje także 
rosną, pozostaje ciągle w  tzw. flow zone (strefie uskrzy-
dlenia). Angażuje się (a gracz nawet zatraca, zapominając 
o upływie czasu) w wykonywanie zadań. Jeśli byłyby one 
za trudne, efektem byłaby frustracja. Jeśli zadania byłyby 
za łatwe – efektem byłaby nuda. A tak oto mamy pełne za-
angażowanie, a rywalizujemy z zadaniem i z samym sobą. 
Ale nie tylko! W grach podstawową funkcją jest zdobywa-
nie punktów, i  choć mechanizmów grywalizacyjnych jest 
bardzo wiele (kilkadziesiąt), to punkty dają możliwość po-
równywania się z innymi (czyli naszej rywalizacji). W zgry-
walizowanych procesach online tę funkcję pełnią rankingi. 
I są one niezwykle popularnym miejscem, gdzie pracowni-
cy – gracze porównują swoje osiągnięcia z innymi.  
W grywalizacji liczy się zaangażowanie, a nie wygrana
Czyli kto wygrał? ‒ pytam na końcu, zgodnie z dewizą słyn-
nego amerykańskiego trenera futbolu, Vince’a Lombardie-
go. I tutaj sport najbardziej oddala się od biznesu, w któ-
rym jest zdecydowanie więcej gier o  sumie niezerowej, 
czyli takich, w  których naprawdę wszyscy mogą wygrać. 
A  nawet powinni. Dwa przykłady z  brzegu: onboarding 
i wiedza o produktach firmy. 
– Na najlepiej wdrożonego pracownika, który przejdzie rzetelnie 
cały proces i zda najlepiej egzamin podsumowujący, czeka nagro-
da – miejsce parkingowe zaraz przed wejściem do budynku!
– Zaraz, zaraz, a nie chodzi czasem o to, by , nowy pracow-
nik został wdrożony tak samo dobrze? By nabył dokładnie 
tyle samo wiedzy, a  potem był pracownikiem działającym 
na 100 proc. swoich możliwości? Bo jeśli nagrodzimy tylko 
jednego, to reszcie wyślemy sygnał – tak właściwie to do-
puszczamy słabsze wdrożenie, a potem wyższą usterkowość 
w pracy, niższe standardy obsługi klientów. Bo mamy tylko 
jedno miejsce parkingowe zaraz przy wejściu. 
Identyczna sytuacja dotyczy nabycia wiedzy produktowej 
i tej o procesach firmy (nie możemy zgodzić się na to, by ktoś 
znał tylko połowę produktów i rozumiał co trzeci proces). 
W  tych obszarach mają wygrać wszyscy pracownicy. 
A z kim tu rywalizować? Chyba tylko z samym sobą!



26

MARIA
WAWRZYNIAK

manager HR, trener,  
coach, Profit
maria.wawrzyniak1@wp.pl

Jeżeli porzucenie obecnego zajęcia jest niemożliwe lub 
bardzo trudne do wykonania, lub też jednak warto zawal-
czyć o obecną pozycję w firmie, istnieją różne rozwiązania, 
pomagające pozbyć się niedzielnych lęków przed pójściem 
następnego dnia do pracy. Poniżej podane metody mogą 
być inspiracją w poszukiwaniu własnych rozwiązań. 
Najważniejsze jest to, by skupić się na pozytywach obec-
nego zajęcia. Przecież nie każdy aspekt naszej pracy jest 
straszny, przygnębiający, doprowadzający nas do lęków 
i depresji.
Postarajmy się odszukać korzyści, jakie czerpiemy lub mo-
żemy czerpać z naszej pracy zawodowej. Z pewnością są 
takie, np. lokalizacja miejsca pracy blisko domu, szybki 
dojazd do pracy, bliskość przedszkola lub szkoły naszych 
dzieci, bliskość parku, gdzie możemy pospacerować po 
pracy lub w przerwie na lunch, godziny pracy itp. 
Pozytywem obecnej pracy będzie potencjał rozwoju ‒ warto 
go sprawdzić. Może firma ma do zaoferowania ciekawe moż-
liwości, które pozwolą na zdobycie nowego doświadczenia, 

Poniedziałkowy 
koszmar  
– jak to zmienić

Poniedziałkowy koszmar dopada bardzo wielu ludzi, szczególnie tych, któ-
rzy pracują na etacie, choć i przedsiębiorcom nie jest on obcy. Lęk przed po-
niedziałkiem i rozpoczęciem nowego tygodnia pracy psuje urok weekendu 
– krótkiego odpoczynku, kiedy można nabrać energii i siły przed pojawia-
jącymi się nowymi wyzwaniami, chwili relaksu w nieustającym pędzie po 
sukces. Jednak ostatecznie sytuacja nie jest całkowicie beznadziejna, przy-
najmniej w większości przypadków, i pewnym jest, że istnieją sposoby na 
to, jak poradzić sobie z paraliżującym syndromem poniedziałku. 

czy to w innym dziale, czy nawet za granicą. Nowe umiejęt-
ności mogą procentować nie tylko w obecnej pracy, lecz tak-
że są bardzo istotne np. przy poszukiwaniu nowego zajęcia. 
Warto także zastanowić się nad swoimi zasobami wiedzy. 
W cenie zawsze są nowe kwalifikacje i umiejętności, zdobyte 
samodzielnie na kursach, szkoleniach czy studiach.   
Niebagatelną rolę w złagodzeniu lub w całkowitym opano-
waniu lęku przed poniedziałkiem będzie poprawa  relacji 
w miejscu pracy z przełożonym lub przełożonymi, a także 
z kolegami i współpracownikami. Niebagatelne znaczenie 
ma także poprawa relacji z kontrahentami i klientami.  Po-
móc w tym może ich bliższe poznanie, np. podczas popo-
łudniowego spotkania po pracy w najbliższej kawiarni czy 
knajpce, czy nawet wspólnego weekendowego wyjazdu. Ta-
kie spotkania pozwalają na nawiązanie bliższych znajomości, 
poznanie siebie, a przez to lepsze relacje w codziennej pracy. 
Istotne są także relacje z przyjaciółmi. To wielka wartość, 
gdy w każdej sytuacji, nawet tej najtrudniejszej, możemy 
na kogoś liczyć. Nawet same rozmowy z nimi bardzo często 
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pozwalają na odnalezienie nowej perspektywy obecnej sy-
tuacji i rozwiązań, których sami nie dostrzegamy.    
Bardzo ważnym aspektem walki z dopadającym nas co ty-
dzień syndromem poniedziałku jest umiejętny wypoczynek. 
Faktem jest, iż każdy potrzebuje innej formy wypoczynku, 
który pozwala mu nabrać sił przed kolejnym tygodniem peł-
nym wyzwań, i każdy wybierze swój ulubiony sposób. Jed-
nak najefektywniejsze będą takie formy wypoczynku, które 
odseparują nas od negatywnych myśli związanych z pracą, 
jednocześnie dadzą nam wiele satysfakcji, zadowolenia 
i szczęścia. Takim wypoczynkiem może też być pomoc in-
nym ludziom czy zwierzętom. Aktywność społeczna pozwa-
la na zaangażowanie się w troski innych, a przez to ułatwia 
spojrzenie z dystansem na swoje. Pomaganie innym socja-
lizuje, ale też daje wiele nowej  energii do życia, a energia 
ta połączona z motywacją przyda się nie tylko w codziennej 
pracy zawodowej czy w domu, lecz także przy poszukiwa-
niu nowego zajęcia czy nawet nowej drogi życiowej. Pomoc 
innym wpływa pozytywnie na organizm pomagającego, wy-
wołując zmiany fizjologiczne w postaci obniżenia ciśnienia 
tętniczego czy wolniejszej pracy serca, co  przekłada się na 
lepsze samopoczucie i oddala widmo ewentualnego zawału 
serca czy wylewu.
Odłączenie – to w dobie internetu, portali społecznościo-
wych i telefonów komórkowych wydaje się niewykonalne, 
a jednak wyłączony telefon służbowy podczas weekendu, 
niezaglądanie do służbowej poczty mejlowej wpłynie na to, 
że syndrom poniedziałku może nas ominąć. 
Poprawa organizacji pracy to także sposób na ograniczenie 
syndromu poniedziałku. By powrót w poniedziałek na swo-
je stanowisko pracy był mniej bolesny, warto nie zostawiać 
trudnych zadań na pierwszy dzień tygodnia. Wykonanie ich 
w całości lub chociaż w jakiejś części w piątek pozwoli ze 
spokojniejszą głową rozpocząć nowy tydzień. Nieodzowne 
jest też realne planowanie, które pomaga określić obecną po-
zycję i zadania pozostałe do wykonania.
Warto także zadbać o kilka szczegółów, które choć niepo-
zorne, potrafią zdziałać wiele, jak np.: porządne wyspanie 
się przed nowym tygodniem pracy, zjedzenie rano przed 
wyjściem z domu smacznego śniadania, krótka poranna 
gimnastyka, chwila rozmowy z bliskimi czy nawet spacer 
z pupilem. Wydaje się to powszednie i codzienne, jednak 
celebrowanie takich rytuałów daje wielki zastrzyk energii, 

pozwalający  z ochotą i radością rozpocząć nowy dzień. 
Powyższe propozycje to nieliczne z całej gamy sposobów 
walki z syndromem poniedziałku. By sobie z nim rzeczywi-
ście poradzić, warto  zastanowić się nad tym, jakie priorytety 
przyświecają nam w danym momencie, a wtedy z pewnością 
znajdziemy własne metody walki z niedzielnymi lękami.
Dlatego też warto dążyć do tego, by nasz zawód był naszą 
pasją, a gdy praca nie jest już codziennym obowiązkiem, 
a staje się przyjemnością, wtedy syndrom poniedziałku nie 
będzie stanowił dla nas zagrożenia, a każdy weekend oka-
że się miłą i efektywną przerwą w codziennych zajęciach.  
Dlatego warto zwracać uwagę na to, jak środowisko pracy 
wpływa na nasze życie, gdyż determinuje je tak samo, jak 
jakość naszych związków.  
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Jak uzyskać dostęp do serc i umysłów kandydatów za pomocą emocjonal-
nego brandingu wykorzystywanego z takim sukcesem przez Google czy 
Apple? Jak niektórym firmom udało się zbudować kult marki i zdobyć 
rzeszę zwolenników – klientów, którzy zakochali się w ich produktach i są 
gotowi być im wierni przez całe życie.

Większość ludzi podejmuje decyzje pod wpływem emo-
cji. Oczywiście są tacy, którzy podejmując decyzje, pró-
bują je racjonalizować, ale stanowią oni mniejszość. Co 
więcej, ludzie chcą otaczać się markami, które kojarzą im 
się co najmniej dobrze. W czasach globalizacji oraz mno-
gości produktów i usług sztuka wyróżniania się jest jed-
nym z najważniejszych czynników, które mają i będą mia-
ły wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej firm. 
Najbardziej skuteczną metodą wyróżnienia się na tle 
innych jest stworzenie emocjonalnej więzi z klientem 
czy kandydatem.

MECHANIZM WIĘZI
Mechanizm budowania emocjonalnej więzi dotyczy za-
równo relacji firm z klientami, ich usług i produktów, 
jak i pracodawców z kandydatami i pracownikami. 
Współczesny employer branding musi budzić emocje. 
Najlepsze marki pracodawców to te marki, które zrozu-
miały, że walczą nie o rozum kandydatów, lecz o serce 
i umysł każdego z nich. A tę walkę można wygrać, tylko 
budząc silne emocje! Fo
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Zbudowanie emocjonalnej więzi firmy z kandydatem 
czy konsumentem zaczyna się od znajomości marki, 
później następuje polubienie jej, a na końcu dochodzi 
do zaufania marce i stworzenia tej więzi, o którą chodzi.
Ludzie tworzą więzi z markami z różnych powodów:
– stoi za nią coś ważnego i wartościowego dla nich – 
dzielą – wspólne wartości,
– jest unikalna,
– jest godna podziwu,
– jest intensywna i pełna energii ‒ dociera do ludzi na 
wielu różnych poziomach i przez wiele zmysłów,
– rozwija się razem z klientem/kandydatem ‒ nigdy go 
nie rozczarowuje,
– powoduje, że kandydaci/klienci czują się dobrze.

AMBASADORZY MARKI
Są różne, mniej lub bardziej innowacyjne, metody 
osiągnięcia emocjonalnej więzi z klientem/kandyda-
tem, jak chociażby: reklamowanie się, jakość obsłu-
gi klienta, tworzenie grup, organizacji, stowarzyszeń 
klientów czy sponsorowanie wydarzeń skierowanych 
do fanów marki. Emocjonalny branding może prze-
nieść lojalnych klientów na wyższy poziom ‒ do grona 
adwokatów czy też ambasadorów naszej marki. Takie 
same mechanizmy działają w  przypadku budowania 
marki pracodawcy. Firmy, których kultura organiza-
cyjna, filozofia działania czy społeczna odpowiedzial-
ność wzbudzają emocje wśród kandydatów, łatwiej 
przyciągają ich uwagę i znajdują się w gronie naj-
bardziej pożądanych pracodawców. Tworzenie coraz 
większych grup ambasadorów marki pracodawcy, za-
równo wśród pracowników firmy, jak i wśród fanów 
– kandydatów zewnętrznych, to jedno z ważniejszych 
celów świadomego i strategicznego kształtowania 
marki pracodawcy. 

EVP MARKI PRACODAWCY
EVP marki pracodawcy jest najczęściej tłumaczone 
jako: Employer Value Proposition, Emploee Value Pro-
position czy Employment Value Proposition, innymi 
słowy: unikalny zestaw ofert, skojarzeń i wartości, któ-
re pozytywnie wpływają na najbardziej odpowiednich 
kandydatów do wyboru naszej firmy jako pracodawcy. 
Jakie powinno być EVP pracodawcy? 
Po pierwsze atrakcyjne, po drugie prawdziwe, wreszcie 
wiarygodne, wyraziste i ‒ co warte podkreślenia ‒ uni-
kalne. Właściwie zidentyfikowane EVP pozwala odpo-
wiedzieć na pytanie, dlaczego osoba, którą pragniemy 
zrekrutować, powinna wybrać właśnie naszą organiza-
cję. Informacje zawarte w EVP powinny być z jednej 
strony spójne z komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną 
firmy, a z drugiej widoczne w działaniach przedsiębior-
stwa i w jej kulturze organizacyjnej. 
EVP to powód, dla którego ludzie chcą pracować dla 
tej firmy/marki, a nie innej. Dla którego przychodzą do 
firmy i w niej zostają. EVP to „coś”, co jest  naprawdę 
unikalne dla danej firmy. To „unikalny produkt sprze-
dażowy” skierowany do talentów. 

EMOTIONAL VALUE PROPOSITION,  
CZYLI EVP ZDEFINIOWANE NA NOWO 
Gdzie szukać unikalności EVP? Są trzy obszary, spo-
śród których pracodawcy wybierają wyróżniające ich 
atrybuty marki pracodawcy: Ekonomiczne, do których 
należą wynagrodzenia i benefity.
Funkcjonalne, obejmujące takie aspekty, jak rozwój za-
wodowy i osobisty, oferta szkoleniowa, współpracowni-
cy, atmosfera w organizacji, work-life balance, elastycz-
ność zatrudnienia czy czasu pracy.
I wreszcie emocjonalne, do których należą m.in.: wize-
runek branży, marki, reputacja, pozycja rynkowa, odpo-
wiedzialność społeczna, kultura organizacyjna, etyczność 
organizacji, wartości firmowe, praca z „guru” w branży, 
bycie częścią „czegoś więcej” niż tylko pracownikiem. 
Wartości wywołujące emocjonalne skojarzenia (czu-
ję się dobrze pracując tutaj, moja praca ma znaczenie, 
mogę mieć wpływ na to, co się dzieje, jestem dumny 
z naszych produktów itp.) z roku na rok mają coraz 
większe znaczenie w procesie identyfikowania unikal-
nych i wyróżniających się atrybutów marki pracodawcy. 
Warto więc konstruować EVP każdego pracodawcy 
jako Emotional Value Proposition, czyli unikalny ze-
staw emocjonalnej oferty skojarzeń i wartości, które po-
zytywnie wpłyną na zbudowanie długotrwałej emocjo-
nalnej więzi pracodawcy z odpowiednimi kandydatami, 
jak również z pracownikami każdej firmy.

HISTORIE MAREK PRACODAWCÓW,  
CZYLI STORYTELLING 
Gdzie szukać argumentów, które poruszą emocje i serca 
konsumentów czy kandydatów?
Każda marka, która stara się stworzyć połączenie emo-
cjonalne ze swoimi grupami odbiorców, powinna zna-
leźć sposoby, aby dopasować się do najważniejszych 
motywów ludzkich.
Ludzie coraz częściej, zamiast szukania informacji o da-
nym produkcie czy pracodawcy, szukają historii, które 
opowiadają o marce, odwołując się do wartości i wy-
obraźni. Storytelling marki pracodawcy jeszcze nie jest 
tak popularny wśród firm, jak mógłby być, a przecież 
każda firma może znaleźć swoją historię, którą opowie 
kandydatom.

MECHANIZMY BUDOWANIA  
EMOCJONALNYCH WIĘZI
Każdy pracodawca świadomie budujący swoją markę 
marzy o tym, żeby marka firmy budziła dobre emocje 
wśród kandydatów, a jego pracownicy byli emocjo-
nalnie związani z firmą, czuli dumę, że są jej częścią, 
i chętnie opowiadali o swojej pracy. Jak osiągnąć taki 
cel? Warto zgłębiać mechanizmy budowania emocjo-
nalnych więzi i zacząć wykorzystywać je w komunikacji 
marki pracodawcy. To trend, który będzie miał coraz 
większe znaczenie w employer brandingu. Ci praco-
dawcy, którzy zaczną pierwsi wykorzystywać go w swo-
ich kampaniach, będą na wygranej pozycji w walce 
o uwagę kandydatów. 
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Jest tak co najmniej z dwu powodów czy obsesji: indywidu-
alizmu i weryfikacjonizmu. Po pierwsze więc nasze szkoły 
i  uczelnie nastawione są głównie na indywidualne przy-
swajanie i  zaliczanie materiału. Po drugie zaś faworyzują 
te kompetencje, które można skutecznie i precyzyjnie zwe-
ryfikować w postaci testów czy kolokwiów, uzyskując w ten 
sposób proste i porównywalne dane liczbowe. Kompeten-
cje komunikacyjne natomiast z  jednej strony wymagają 
współpracy, działania grupowego, z drugiej zaś niezwykle 
ciężko jest je jednoznacznie zweryfikować.
W efekcie tego do pracy w urzędach, instytucjach i korpora-
cjach stawiają się ludzie dla których dużym kłopotem okazuje 
się praca w zespole. Ich wysokie indywidualne kwalifikacje nie 
przekładają się na sukces grupowy. Nie słuchają się na wza-
jem, nie potrafią przyjmować krytyki, nie starają się o należy-
te uzasadnienie wygłaszanych poglądów, bezwiednie stosują 
nieuczciwe chwyty logiczne, monopolizują rozmowę, narzu-
cają własne zdanie, wyrażają się obraźliwie o innych uczest-
nikach rozmowy, starają się nimi manipulować za pomocą 
mowy ciała itd., lista jest naprawdę bardzo długa.
Sytuacja taka generuje cały szereg problemów, utrudnia 
realizację zadań, prowadzi do poważnych konfliktów inter-
personalnych. Pierwszym krokiem na drodze do jej opa-

Rozmowa tak,  
ale tylko według 
ustalonych reguł

Jak wiele z problemów z jakimi się na co dzień borykamy bierze się przede 
wszystkim z trudności o charakterze komunikacyjnym? Współczesne sys-
temy edukacyjne w bardzo niewielkim stopniu troszczą się o należyty roz-
wój kompetencji komunikacyjnych swoich wychowanków.

nowania jest stworzenie wewnątrzfirmowego regulaminu 
prowadzenia rozmowy. Jego poszczególne zapisy powinny 
wynikać ze specyfiki wyzwań, przed jakimi stają na co dzień 
zespoły funkcjonujące w firmie. Winny też być ustalane na 
zasadzie ogólnego konsensusu i akceptacji. Nadto należy je 
upowszechniać i co do poszczególnych zapisów dostatecznie 
instruować. Dobrym pomysłem jest spisanie najważniej-
szych zasad dobrej rozmowy w postaci kodeksu w punktach, 
a następnie umieszczenie tego kodeksu w widocznych miej-
scach w firmie. Osoby, które padły ofiarą niedobrych prak-
tyk komunikacyjnych winny niezwłocznie to oznajmić oraz 
powołać się na odpowiedni zapis kodeksu.
W przypadku kłopotów z wdrażaniem poszczególnych za-
pisów takiego kodeksu można pomyśleć o zaproszeniu do 
firmy kompetentnego logika lub filozofa, który przeszkoli 
pracowników w toku cyklu warsztatów. 
Obok zamieszczamy przykład takiego kodeksu, opracowany 
przez autora dla potrzeb grupy z którą od dawna pracuje.

REGUŁY DOBREJ ROZMOWY
1. Tematem Dobrej Rozmowy są sprawy ważne ‒ to znaczy, 
że co najmniej jeden jej uczestnik może przyznać i wyja-
śnić dlaczego temat rozmowy jest dla niego ważny.

TOMASZ  
MAZUR

filozof, praktykujący stoik, 
trener,
info@tomaszmazur.edu.pl
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2. Uczestnicy Dobrej Rozmowy obdarzają się szacunkiem, 
co znaczy, że:
– Nie przerywają sobie nawzajem.
– Nie monopolizują dyskusji.
– Nie wyrażają się wobec siebie obraźliwie.
– Przestrzegają kolejności głosu.
– Formułują krytykę poglądów, z którymi się nie zgadzają, 
a nie ocenę osób, które te poglądy podzielają.
– Wyrażają gotowość przedstawienia uzasadnienia każde-
go wyrażonego przez siebie poglądu.
– Występują w obronie osób potraktowanych w dyskusji nie-
uczciwie (ofiar manipulacji, erystyki, nonszalancji, presji).
– Nie używają w stosunku do siebie pozawerbalnych oznak 
dezaprobaty jak fukanie, cmokanie, przewracanie oczami 
czy lekceważące machanie dłońmi.
3. Uczestnicy Dobrej Rozmowy troszczą się o to, żeby każ-
dy uczestnik miał możliwość zabrania głosu i zajęcia stano-
wiska, ale nie przymuszają nikogo do zrobienia tego.
4. Uczestnicy Dobrej Rozmowy słuchają siebie nawzajem 
z uwagą, nie dążąc wyłącznie do tego, żeby wyrazić własne 
stanowisko. Dobrym obyczajem takiej Rozmowy jest, by jej 
uczestnicy wyraźnie odnosili się do poglądów przedmów-
ców, parafrazując meritum tego, co zostało powiedziane.
5. Uczestnicy Dobrej Rozmowy dokładają wszelkich sta-
rań, żeby argumentować rzetelnie, co znaczy, że:

–Wyraźnie zaznaczają, co jest ich tezą.
–Powołują się wyłącznie na wiarygodne świadectwa.
–Starają się wskazać źródła przytaczanych informacji.
–Używają pojęć możliwie jednoznacznych i  zdefiniowa-
nych.
–Wyjaśniają nieznane (trudne) pojęcia i teorie, na które się 
powołują.
–Przyjaźnie przyjmują krytykę, traktując ją jako okazję do 
przetestowania swojego stanowiska.
–Szanują prawa logiki (starają się unikać chwytów ery-
stycznych).
6. Jednym z istotnych celów Dobrej Rozmowy jest uzyska-
nie ważnych rozstrzygnięć, dlatego jej uczestnicy starają 
się, na różnych jej etapach, a w szczególności na zakończe-
nie, przedstawić podsumowanie najważniejszych ustaleń 
oraz odkryć.
7. Dobrym obyczajem Dobrej Rozmowy jest dbałość 
o  piękno języka, zarówno w  brzmieniu (dykcja), formie 
(gramatyka) jak i treści (zasób słów).
8. Podczas rozmowy należy mieć baczenie na to, co nie-
przewidywalne i  tajemnicze. Nagła niespodziewana dy-
gresja, metafora, przebłysk intuicji, żart warto niekiedy 
dopuścić do rozmowy nawet przy pogwałceniu części z po-
wyższych zasad. Trzeba się w tym wszakże kierować umia-
rem i wyczuciem. Spontaniczność bywa zwodnicza.

reklama
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Budowanie autorytetu nie wszystkim przychodzi łatwo 
i wymaga czasu, jednak można go świadomie wzmacniać. 
Jego fundamentem są:

CHARYZMA I ZASADY MORALNE
Nie kształtuje się ich z dnia na dzień, są one wynikiem 
wielu lat pracy nad sobą, a często efektem różnych do-
świadczeń całego życia. Do najważniejszych cech cha-
rakteru można zaliczyć umiejętność podejmowania 
decyzji i  szybkiego reagowania w  trudnych sytuacjach.  
Dzięki temu można mieć pewność, że nawet w  godzi-
nie próby lider będzie wiedział, jak sobie poradzić. 
Trudno zbudować autorytet, gdy menedżerowi brakuje 
charyzmy. Wtedy działania mogą być chaotyczne i  nie 
wzbudzą chęci podążania za przedstawianą ideą. Ludzie 
chcą być inspirowani i pójdą tam, gdzie widzą dla siebie 
szansę. Szacunek zdobywa się też wtedy, gdy ma się stałe 
poglądy ‒ nie jest się jak przysłowiowa trzcina na wie-
trze – kiedy decyzja zostanie podjęta, nie będzie zmie-
niona z  błahego powodu, ale wytrwale kontynuowana. 
Dobrze jest też wytyczyć granice, których absolutnie 

Autorytet kluczem 
do wzbudzenia 
szacunku

Ma to szczególne znaczenie dla menedżerów zespołów i przewodniczą-
cych komisji w różnych instytucjach, ale też  rodziców – w stosunku do 
swoich dzieci. Każdy z nich pragnie być dobrym liderem, aby inni podążali 
za jego przewodnictwem i respektowali jego opinie. Niezwykle istotnym 
aspektem pracy zawodowej oraz życia prywatnego, jest bycie szanowa-
nym przez innych - świadomość, że wyznawane przez nas wartości budzą 
uznanie otoczenia i że stanowimy autorytet w jakiejś dziedzinie.

się nie przekracza, ale jeśli się to stanie – jakie są tego 
konsekwencje. Warto w tej kwestii zagłębić się w siebie, 
określić swój światopogląd i zdiagnozować, które cechy 
charakteru wspierają, a które stanowią blokadę w budo-
waniu autorytetu, by móc nad nimi pracować. 

WYKSZTAŁCENIE I DOŚWIADCZENIE
Największym autorytetem cieszą się osoby z  odpowied-
nim wykształceniem (np. medycznym, prawniczym), ty-
tułem lub pozycją społeczną (np. profesorowie, prezesi, 
dyrektorzy), co bezpośrednio związane jest z  awansem 
zawodowym. Jest to droga na skróty do uzyskania rów-
nież szacunku w oczach innych, jednak nie jest koniecz-
nością. Można stać się autorytetem, nie będąc oficjalnie 
wykształconym czy certyfikowanym w  danej dziedzinie, 
dzięki dzieleniu się swoją wiedzą i doświadczeniem z in-
nymi ludźmi. Jest to możliwe poprzez portale społecz-
nościowe, książki, blogi itp. Warto dzielić się swoimi 
spostrzeżeniami – co działa, a  co nie. Dzięki temu inni 
zaoszczędzą czas na szukaniu niewłaściwych rozwiązań 
i odczują uznanie dla osoby, która im to umożliwiła. 

LECHOSŁAW
CHALECKI

prezes zarządu,  
Szkoła Inspiracji,  
biuro@szkolainspiracji.pl 
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WIEK 
Kiedyś było tak, że im ktoś był starszy, tym należał mu się 
większy szacunek. Obecnie powoli wiek staje się kwestią 
umowną – zdarzają się ludzie starsi, którzy czują się cią-
gle młodo i beztrosko, często zachowując się nieodpowie-
dzialnie, ale są też ludzie młodzi, których los doświadczył, 
a którzy stali się przez to dojrzali mentalnie. Siwizna na 
włosach nie jest już wyznacznikiem autorytetu ‒ w dobie 
social mediów wiedzę można czerpać od osób znacznie 
młodszych od siebie, specjalizujących się w  danej dzie-
dzinie. Trafiają się jednak osoby, które nie czują się pew-
nie z tym faktem  ‒ uważają, że są zbyt młode, aby zostać 
kierownikiem czy dyrektorem lub założyć własną firmę. 
Nie powinno to być przeszkodą, ponieważ młodszy wiek 
daje więcej możliwości. Lepiej od razu wykorzystać swoją 
szansę, niż uważać, że to zbyt wcześnie, i później żałować, 
że się zwlekało. Autorytet i  szacunek można zbudować 
w każdym wieku. Wszystko jest w głowie – jeśli uwierzy 
się, że można być dla kogoś autorytetem – tak się stanie. 
Z  drugiej jednak strony dobrze jest pamiętać o  tym, by 
nie mieć oporów przed nauką od młodszych od siebie – to 
żaden wstyd – to korzystanie z dobrodziejstw następnego 
pokolenia. Poprzez współpracę osoba starsza może stać 
się też autorytetem dla młodszych – mniej doświadczo-

Kiedyś było tak, że im ktoś 
był starszy, tym należał 

mu się większy szacunek. 
Obecnie powoli wiek staje 

się kwestią umowną. 

nych i  niepewnych swych decyzji – warto to wykorzystać 
i pomóc im iść ścieżką, na której samemu się było. 
W celu zbudowania autorytetu należy zadbać o każdy z tych 
aspektów i traktować je jako swoistą filozofię życia: być wier-
nym swoim zasadom, dzielić się zdobytą wiedzą i  pomagać 
tym, którzy dopiero wspinają się na szczyt. Przestrzegając 
tych założeń, można wzbudzić szacunek w oczach innych bez 
względu na pozycję czy wiek. Niekiedy wymaga to czasu i wy-
trwałości, ale efekt będzie trwały i wart swojej ceny. 

reklama
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Jak przygotować 
się do targów  
i konferencji

Coraz częściej udział w różnego rodzaju kongresach, konferencjach i spo-
tkaniach biznesowych staje się dla wielu sposobem na rozwijanie bizne-
su. Zdobyta tam wiedza, kontakty i nawiązane nowe relacje częstokroć 
przekładają się na większe zyski niż reklama adresowana do masowego 
odbiorcy. Udział w wydarzeniach biznesowych to nie tylko czas, lecz także 
niemały wydatek. Koszt udziału jednej osoby waha się od kilkuset nawet 
do kilku tysięcy złotych. Zwłaszcza dla małych lub początkujących firm to 
spora inwestycja, dlatego warto zastosować kilka wskazówek, które po-
zwolą osiągnąć więcej korzyści z udziału w wydarzeniu. 

trener efektywności, 
mówca, konsultant ds. 
budowania i rozwoju marki,
kontakt@brands-secret.pl
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Wiele osób pytanych o to, po co kupują bilet na konferencję, 
odpowiada: „By dowiedzieć się czegoś nowego”, „Poznać 
jakichś ciekawych ludzi”. Warto odpowiedzieć sobie na py-
tanie, czego konkretnie chcę się dowiedzieć, jakie zdobyć 
informacje lub umiejętności? Jeśli tematy niektórych pre-
lekcji są zupełnie nowe, można zapoznać się z tematyką, 
czytając artykuły w internecie lub literaturę branżową. To 
pozwoli skorzystać z jedynej w swoim rodzaju okazji, by 
przedyskutować temat z prelegentem, który zazwyczaj jest 
praktykiem w swojej branży. Jeśli tylko przed wydarzeniem 
pojawi się lista prelegentów, wcześniejsze zapoznanie się 
z ich doświadczeniem i specyfiką branży pozwoli na lepsze 
zrozumienie omawianego tematu. Jeśli jeszcze przed kon-
ferencją nawiążemy bezpośredni kontakt z prelegentami 
i uczestnikami (można ich znaleźć na wydarzeniu na por-
talach społecznościowych), na konferencji nie będziemy 
anonimowi. Dzięki temu łatwiej jest rozpocząć rozmowę, 
poznać kolejne osoby i efektywnie wykorzystać przerwy 
kawowe. Cenną pomocą jest dokładna lista osób, które 
chcemy poznać, stoisk, które chcemy odwiedzić, i celów 
biznesowych do osiągnięcia. 
Przerwy kawowe to najlepszy czas na zdobycie nowych kon-
taktów, dlatego warto odłożyć na później wszelkie telefony, 
przeglądanie stron internetowych i portali społecznościo-
wych. Ci, którym podejście do nieznanej osoby przyspa-
rza sporo stresu, mogą przybyć na konferencję wcześniej, 
kiedy jest zaledwie kilka, kilkanaście osób. W mniejszym 
gronie łatwiej jest rozpocząć rozmowę, a na kolejnej prze-
rwie, kiedy każda z tych osób rozejdzie się w różne miejsca, 
w każdym kręgu będą już znajome twarze. Przerwy sprzy-
jają promowaniu własnej działalności, zwłaszcza jeśli wie-
my, co chcemy, by wiedzieli o nas potencjalni klienci. Tutaj 
szczególnie przydadzą się wizytówki, oferta lub portfolio 
drukowane i dobrze przećwiczona krótka autoprezentacja, 
tzw. elevator pitch, które pozwoli przedstawić się w ciekawy 
sposób w mniej niż 30 sekund.

Konferencje, kongresy to miejsca, w których bardzo 
dużo się dzieje, dlatego wielozadaniowość nie ma tu 
zastosowania, nie warto jechać na konferencję, by sie-
dzieć z laptopem na kolanach i odpisywać na maile, 
a podczas przerw pić kawę i rozmawiać przez telefon. 
Liczy się tu i teraz, dlatego wszelkie inne obowiązki 
lepiej załatwić dzień wcześniej, by jak najlepiej wy-
korzystać szkolenia i atrakcje towarzyszące. Jeśli na 
konferencji występują autorzy książek, często można 
zakupić ich książki podczas przerwy, to jednak zaj-
muje czas, który lepiej wykorzystać na networking. 
Wystarczy prześledzić agendę konferencji i wcześniej 
zamówić książki w sklepie internetowym lub kupić 
w księgarni, dzięki temu uzyskamy autograf bez stania 
w długiej kolejce. 
Tak samo jak warto rozpocząć przygotowania do kon-
ferencji dzień przed, tak samo dobrze jest wykorzystać 
minione spotkania dzień po. To czas, kiedy należy od-
pisać na maile z wizytówek z podziękowaniem za spo-
tkanie i inspirujące rozmowy oraz przesłać obiecane 
oferty. Jeśli podczas konferencji rozpoczęły się rozmo-
wy o ewentualnej współpracy, to ‒ jak mówi stare przy-
słowie ‒ trzeba kuć żelazo, póki gorące. Kolejny dzień 
to idealny moment na telefon w celu ustalenia terminu 
spotkania, zapoznanie się z ofertami współuczestników 
konferencji i uporządkowanie notatek z konferencji, by 
wiedza pozostała na dłużej. Często podczas konferencji 
otrzymujemy w torbach wiele katalogów oraz folderów; 
jeśli nie chcemy przechowywać wszystkich, warto zało-
żyć segregator, w których będziemy zbierać pojedyńcze, 
interesujące nas strony z materiałów reklamowych. 
Konferencje, targi biznesowe i kongresy mogą być dosko-
nałym początkiem rozwoju biznesu, nawiązania kontaktu 
z potencjalnymi klientami i zdobywania branżowej wie-
dzy, jeśli tylko podejdziemy do udziału poważnie i z za-
angażowaniem. 

reklama
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Najczęstsze  
błędy  
szkoleniowe

Zawód trenera uważany jest za niezwykle prestiżowy. Słowo „trener” 
brzmi tak dumnie, że coraz więcej osób decyduje się na ukończenie kursu 
lub studiów podyplomowych, by znaleźć się w gronie mówców motywa-
cyjnych bądź trenerów sprzedaży. Należy jednak pamiętać o tym, że szyb-
ki kurs lub studia nie powinny się kończyć równie szybkim wejściem na 
salę szkoleniową. Takie postępowanie może skutkować  skreśleniem wła-
snej kariery trenerskiej. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wbrew temu, 
co może się wydawać na pierwszy rzut oka, wyjście na środek i przepro-
wadzenie efektywnego szkolenia nie jest łatwe. Dobry trener powinien 
bowiem nie tylko przekazać swoim słuchaczom wiedzę teoretyczną, lecz 
także nauczyć ich konkretnych umiejętności.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na najczęściej popeł-
niane błędy szkoleniowe:

BRAK CELU SZKOLENIA ORAZ DOPASOWANIA JEGO 
POZIOMU DO WIEDZY I DOŚWIADCZENIA  
ODBIORCÓW
Projektując szkolenie, należy na samym początku usta-
lić jego główny cel. Trener po dokładnym zbadaniu 
specyfiki branży, kultury organizacyjnej firmy, wiedzy 
i  umiejętności pracowników oraz po przeprowadzeniu 
wywiadu kompetencyjnego powinien ustalić konkretny 
obszar, który zostanie usprawniony dzięki szkoleniu. Je-
śli trener nie określi celu szkolenia, trudno będzie mu 

ocenić jakiekolwiek efekty takiego kursu, które powinny 
zostać osiągnięte przez poszczególnych pracowników. 
Ponadto gdy trener prowadzi szkolenie otwarte z  kon-
kretnego tematu, z  reguły na sali szkoleniowej pojawia-
ją się osoby, które są zainteresowane danym tematem. 
Sytuacja komplikuje się w  momencie, gdy szkolenie ma 
być przeprowadzone dla grupy odbiorców z   konkretnej 
firmy. Tu niezbędne jest poznanie uczestników, ich umie-
jętności, wiedzy i doświadczenia, a także branży, w której 
działają, by nie popełnić np. faux pas w postaci przygo-
towania szkolenia z  podstawowych technik sprzedaży 
opartych na bezpośrednim kontakcie, kiedy sprzedawcy 
pozyskują klienta głównie telefonicznie.

DOROTA
GRABOWSKA

kierownik sekcji szkoleń 
Grupa Prawna Goldwin S.A.
dorota.grabowska@
gpgoldwin.pl 
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WYKŁAD TEORETYCZNY Z UŻYCIEM WYŚWIETLA-
NEJ PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ
Jak mawiał jeden z hinduskich mędrców Swami Sivananda 
Saraswati: „Jeden gram praktyki jest lepszy niż tona teorii”. 
W  przypadku wykonywania obowiązków trenera warto 
przyjąć ten cytat jako złotą zasadę prowadzenia szkoleń. 
Dlaczego? Ponieważ 8-godzinne szkolenie, na którym pro-
wadzący wyświetla slajdy i  opowiada o  nich, opierając się 
wyłącznie na teorii zaczerpniętej z  książek, nie aktywizuje 
uczestników, nie rozwija ich umiejętności, co więcej – zwy-
czajnie ich nudzi. Należy również pamiętać o tym, że każda 
osoba uczestnicząca w szkoleniu przyswaja określoną ilość 
informacji w  jednym czasie, dlatego przygotowując szko-
lenie teoretyczne, trzeba zadać sobie pytanie, ile z  tych in-
formacji powinno być zapamiętanych przez uczestników. 
Szkolenie warto urozmaicić różnego rodzaju przerywnika-
mi w postaci chociażby fragmentów filmików do wspólnej 
analizy, ćwiczeń zespołowych lub indywidualnych na forum, 
czy też zwyczajnej burzy mózgów, aby poznać punkt widze-
nia uczestników i sprawdzić, czy są aktywnymi słuchaczami. 

ZBYT SZEROKI PROGRAM SZKOLENIA
Budżet szkoleniowy zwykle jest ograniczony. Należy uwa-
żać, by w  tej kwestii nie popaść w pewną pułapkę, czego 
konsekwencją będzie nierzetelne przeprowadzenie szko-
lenia. Organizowanie szkoleń jednodniowych, podczas 
których trener ekspresowo szkoli jego uczestników (gdy 
normalnie powinny one zajmować np. trzy dni), mija się 
z celem. Uczestnicy takiego szkolenia otrzymują w rezul-
tacie bardzo obszerny materiał do przyswojenia, a  trener 
mówi szybko i skrótowo. Efektem takiego szkolenia jest to, 
że pracownik czuje się „wyeksploatowany”, tak naprawdę 
niewiele z niego pamiętając. Takie sytuacje niestety zdarza-
ją się nagminnie, dlatego przed przeprowadzeniem szko-
lenia należy się zastanowić, co można zrobić, by szkolenie 
było efektywne i zgodne z oczekiwaniami uczestników. 

MANIPULACJA I OBIECYWANIE „GRUSZEK NA 
WIERZBIE”
Śledząc kampanie reklamowe dotyczące szkoleń otwartych 
z  różnych dziedzin, można spotkać się z  takimi hasłami, 
jak: „Po tym szkoleniu kobiety będą ustawiały się do cie-
bie w kolejce!”, „Z nami zostaniesz sprzedawcą roku!” „To 
szkolenie odmieni Twoje życie!”. Z  reklamowego punktu 
widzenia jest to świetny chwyt marketingowy. Stosując 
jednak takie hasła, można się narazić na ostrą krytykę ze 
strony niezadowolonych uczestników. Trzeba bowiem roz-
ważyć, co będzie w sytuacji, w której nieśmiały mężczyzna 
pójdzie na 6-godzinne szkolenie z  podrywu i  finałem tej 
inwestycji będzie jedno wielkie rozczarowanie w  postaci 
braku kolejek kobiet pod jego drzwiami? Nie można zatem 
przesadzać ze zbyt chwytliwymi hasłami. Przeważnie obra-
ca się to przeciwko trenerowi personalnemu.

BRAK WIARYGODNOŚCI TRENERA 
Trener powszechnie uważany jest za osobę mądrą, inteli-
gentną, oczytaną i  posiadającą ogromny bagaż doświad-
czeń życiowych, które pozwalają mu stawać na środku sali 

i uczyć inne osoby.  Słuchacze oczekują, że będzie to osoba 
szczera, którą można obdarzyć zaufaniem, a to, o czym bę-
dzie mówiła, okaże się wiarygodne. Niestety same tytuły 
ukończonych szkół i  zdobyte certyfikaty poświadczające 
posiadanie określonych umiejętności często nie są wystar-
czające do tego, by trafić do uczestnika szkolenia. Niejed-
nokrotnie bywa tak, że podczas szkolenia pada pytanie, 
na które trener nie jest w  stanie udzielić jednoznacznej 
odpowiedzi i odbiegając nieco od tematu oraz koloryzując 
swoją wypowiedź, próbuje zadowolić w ten sposób uczest-
nika szkolenia. Takie sytuacje są na porządku dziennym, 
ponieważ zwykle trener boi się przyznać, że czegoś nie 
wie. Niestety takie zachowanie prowadzi zwykle do utraty 
wiarygodności i  zaufania. Niejednokrotnie szkoleniowcy 
sięgają w  tak stresującym momencie po narzędzie zwane 
wprost wprowadzeniem uczestnika w błąd, którego skutki 
są dla nich bardzo niekorzystne.
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Autorem pojęcia roli grupowej jest dr Meredith Belbin, 
który w latach 70. XX w. zajmował się badaniami nad sku-
tecznością zespołów. Odkrył, że czynnikiem odpowiadają-
cym za sukces pracy grupowej jest wzajemne dopasowanie 
członków zespołu. Wyodrębnił osiem ról zespołowych, 
które są wzajemnie komplementarne. W  modelu Belbina 
im większa różnorodność, tym większe szanse na skutecz-
ne działanie. Efektywna praca grupy jest możliwa, gdy pre-
dyspozycje i kompetencje jej członków wzajemnie się uzu-
pełniają. Role grupowe, które wyróżnił w swojej typologii 
Belbin, można zdiagnozować za pomocą kwestionariusza 
jego autorstwa. 
Koordynator (naturalny lider) to osoba, która potrafi mo-
tywować innych do działania, koordynować pracę  grupy 
i podejmować racjonalne decyzje. Do jej kompetencji na-
leży delegowanie zadań, potrafi wykorzystywać potencjał 
wszystkich członków grupy. 
Człowiek akcji (lokomotywa) to osobowość nastawiona na 
realizację celu, bardzo dynamiczna, popychająca zespół do 
działania. Dobrze się sprawdza w pracy pod presją  czasu 
czy pod wpływem stresu. Nie boi się podejmować niepo-

Jakie role  
przyjmujemy   
w pracy?  
Model Belbina

Co może zrobić menedżer, by zdiagnozować potencjał swoich podwład-
nych? Jak sprawić, by zespół działał jak dobrze naoliwiona maszyna i osią-
gał najlepsze rezultaty? Warto zacząć od zdiagnozowania ról grupowych 
i takiego doboru osób do grupy, aby ich współdziałanie było optymalne. 

pularnych decyzji. Zamiast koncentrować się na relacjach 
wewnątrz grupy, skupia się na realizowaniu celu. Jest od-
porny na stres i efektywny. Jednak jego słabą stroną bywa 
choleryczny temperament i  tendencja do narzucania in-
nym własnego zdania. 
Człowiek idei (wizjoner, siewca pomysłów) to osoba od-
powiadająca za część koncepcyjną pracy. Świetnie się 
sprawdza na etapie burzy mózgów, gdy potrzebne są nowe, 
twórcze rozwiązania i  niebanalne pomysły. Dzięki swojej 
kreatywności i  twórczemu myśleniu zawsze zaproponuje 
coś innowacyjnego. Niestety, o  ile na etapie formowania 
idei wizjoner jest niezastąpiony, zwykle potrzebuje wspar-
cia, gdy przychodzi do fazy realizacji. Szybko traci zapał, 
nudzi go mozół pracy organizacyjno-logistycznej. 
Wtedy z  pomocą  przychodzi mu organizator. Osoba, któ-
ra świetnie się sprawdza w  realizowaniu części praktycznej 
przedsięwzięcia. Ma talent do wdrażania pomysłów w życie. 
Cechuje go wysoka obowiązkowość i zdroworozsądkowe po-
dejście do świata. Potrafi realizować wizje w sposób przemy-
ślany, metodyczny i ‒ co najważniejsze ‒ skuteczny. Lubi pracę 
w ustrukturyzowanym środowisku, nie przepada za zmiana-

MARTA
NOWAKOWSKA

psycholog i trener  
umiejętności  
interpersonalnych, 
Centrum Psychologiczno- 
-Coachingowe inspeerio,
m.kondys@inspeerio.pl
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mi. Powierzone zadanie wykonuje sumiennie i do końca. 
Człowiek kontaktów podnosi morale grupy i  stawia przed 
nią nowe wyzwania. To ważna rola społeczna, zwykle prze-
jawiana przez osoby ekstrawertywne i komunikatywne. Naj-
ważniejszą kompetencją człowieka grupy jest zdolność na-
wiązywania kontaktów na zewnątrz grupy i negocjowania.
Sędzia to analityczny umysł w zespole. Świetnie się spraw-
dza przy ewaluacji projektów. Potrafi podejmować decyzje 
na chłodno, bez emocji. Do jego słabych stron często nale-
ży trudność w empatycznym współodczuwaniu z  innymi 
członkami grupy. 
Człowiek grupy to jedna z najbardziej społecznych ról w Bel-
binowskiej typologii. Osoba, która przejawia predyspozycje 
do bycia człowiekiem grupy, zwykle ma niską potrzebę do-
minacji i rywalizacji. Działa łagodząco na nastroje panujące 
w grupie, bywa rozjemcą w sytuacjach konfliktowych. Kon-
centruje się bardziej na pozytywnej atmosferze pracy niż na 
wyniku końcowym. Zwykle ma  wysoko rozwinięte umie-
jętności interpersonalne, jednak w sytuacjach kryzysowych 
może mieć problem z podejmowaniem decyzji. 
Perfekcjonista to osoba skupiona na detalach. Jest nieoce-
niona w  zadaniach wymagających dużego stopnia szcze-
gółowości. Jednak w swojej koncentracji na detalach może 
niekiedy tracić z oczu wizję całości.
Każda z ról grupowych jest szczególnie istotna na innym 
etapie projektu. W  fazie budowania zespołu szczególnie 
istotne będzie wyłonienie koordynatora i człowieka akcji, 
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którzy pokierują procesem i  rozdzielą zadania. Na etapie 
kreowania pomysłów inicjatywę przejmuje siewca. W fazie 
planowania sprawdzi się sędzia, a  w  fazie realizacji nie-
zbędny będzie praktyczny organizator. Nawiązywaniem 
kontaktów na zewnątrz grupy zajmie się człowiek kontak-
tów, a łagodzeniem napięć w fazie konfliktu człowiek gru-
py. Finisz pracy projektowej należy do perfekcjonisty, który 
sprawdzi wszystkie detale i wypuści w świat gotowy pro-
dukt będący efektem optymalnego współdziałania grupy. 

W modelu Belbina im 
większa różnorodność, 
tym większe szanse na 

skuteczne działanie. 
Efektywna praca grupy 

jest możliwa, gdy predys-
pozycje i kompetencje jej 
członków wzajemnie się 

uzupełniają. 
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Prezydent Stanów Zjednoczonych co roku przyznaje na-
grodę im. Malcolma Baldrige’a. Jest to wyróżnienie dla firm 
oraz placówek edukacyjnych i zdrowotnych, przyznawane 
za stawianie na jakość przy budowaniu strategii przedsię-
biorstwa oraz właściwe nią zarządzanie. Zgłoszone firmy 
są oceniane pod kątem siedem kryteriów (Wawlak, 2007):
– przywództwo,
– planowanie strategiczne,
– zorientowanie na klienta i rynek,
– analiza informacji,
– zarządzanie zasobami ludzkimi,
– zarządzanie procesami,
– wyniki biznesowe.
Kryteria, którymi kierują się egzaminatorzy są corocz-
nie aktualizowane i  doprecyzowywane. Pozwala to na 
wyłonienie najnowszych i  najciekawszych pomysłów 
w zakresie zarządzania. Co ciekawe, spośród wszystkich 
koncepcji zarządzania to właśnie benchmarking ma naj-
większy wpływ na kryteria nagrody Baldrige’a. Na 1000 
punktów możliwych do uzyskania, w 550 można znaleźć 
odwołanie do benchmarkingu. Nawet koncepcja zado-
wolenia klienta, która jest ostatecznym celem systemu 
Baldrige’a, dotyczy 520 punktów.

Na czym polega 
nowa jakość  
benchmarkingu?

Współczesny świat oferuje nam wiele propozycji kolejnych strategii, któ-
re w prosty sposób mają pomóc naszej firmie osiągnąć spektakularny 
sukces. Oferty wydają się kuszące, ale czy istnieje strategia, którą moż-
na uznać za niezawodną niezależnie od okoliczności? Nowoczesna firma, 
chcąc zaistnieć na rynku musi opracować sprawny plan działania – stwo-
rzyć strategię dopasowaną do swoich możliwości, wielkości przedsiębior-
stwa i posiadanych zasobów. 

JAKOŚĆ NIE JEST CZYNEM, ALE NAWYKIEM
Te słowa Arystotelesa pokazują, że organizacja stawiająca 
sobie za cel jakość, musi zadbać by jej pracownicy mogli 
stale uczyć się dbania o jakość. W przypadku działu perso-
nalnego podstawowe sposoby realizacji tego celu, to bieżą-
ce monitorowanie i analizowanie absencji, fluktuacji, efek-
tywności pracy czy inwestycji w kapitał ludzki. Pozwala to 
na wyrobienie wspomnianego „nawyku jakości”. Kolejnym 
krokiem jest porównywanie otrzymanych wyników z szer-
szym otoczeniem rynkowym - firmami z  branży, woje-
wództwa czy firmami o podobnej wielkości. Służą do tego 
platformy takie jak wskaźnikiHR.pl które w oparciu o dane 
zbierane od firm wydają coroczne raporty wskaźnikowe.

DOBRE PRAKTYKI W SZYBKO UCZĄCYCH  
SIĘ ORGANIZACJACH
Benchmarking zyskał swą popularność m. in. dlatego, że 
umożliwia szybkie uczenie się od innych. W oparciu o do-
świadczenia firm, które osiągnęły największą biegłość w tym 
zakresie, możemy wyróżnić szereg dobrych praktyk tj.:
– wyznaczanie lidera najlepszych praktyk,
– wprowadzenie obowiązku monitorowania konkurencji 
do zakresu obowiązków pracowników,

PAWEŁ
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– analiza produktów i rozwiązań innych firm oraz odwie-
dzanie ich zakładów,
– tworzenie przestrzeni/okazji do wymiany informacji 
i pomysłów,
– prezentowanie pomysłów z zewnątrz własnym pracownikom,
– bezpośrednie angażowanie ścisłego kierownictwa 
w benchmarking i innowacyjne adaptacje (Bogan, 2006).

BENCHMARKING JAKO DŹWIGNIA INTELEKTUALNA
„Dajcie mi dostatecznie długą dźwignię…, a poruszę Zie-
mię” – Archimedes
Choć w ostatnim czasie najczęściej słyszy się o zastosowa-
niu dźwigni finansowej, warto pamiętać również o dźwigni 
intelektualnej. Obecnie firmy nie muszą niczego odkrywać 
na nowo. Wystarczy, że będą budowały i tworzyły na fun-
damencie najlepszej dostępnej na rynku wiedzy. Właśnie 
w tym celu został stworzony benchmarking. Jeżeli spojrzy-
my na stosowanie porównań jako dźwigni intelektualnej 
zauważymy, że wśród jej korzyści są m.in.:
– niższe koszty – wprowadzanie sprawdzonych rozwiązań 
niemal zawsze jest tańsze od ich wymyślania, a zaoszczę-
dzony czas można przeznaczyć na inne do potrzeby firmy;
przyspieszanie zmian – zastosowanie benchmarkingu 
znacznie ułatwia wdrożenie nowego rozwiązania. W mo-
mencie, gdy widzimy jak dane rozwiązanie funkcjonuje na 
rynku, jego wdrożenie jest znacznie szybsze;
– nowe pomysły – obserwując rozwiązania konkurencji lub 
firm z innej branży, możemy znaleźć nowe rozwiązania lub 
nowe zastosowania dla pomysłów już istniejących; 
– katalizowanie uczenia się – pracownicy organizacji re-

gularnie stosujących benchmarking i wprowadzających 
na jego podstawie zmiany, stają się bardziej elastyczni 
i otwarci na zmiany. 

PODSUMOWANIE
Przy wyborze najlepszej strategii dla firmy, warto wziąć 
pod uwagę kryteria nagrody Baldrige’a. Są one co roku ak-
tualizowane, by wskazywać sprawdzone i jednocześnie in-
nowacyjne rozwiązania budowania jakości w przedsiębior-
stwie. Firmy, które walczą o tytuł lidera w branży powinny 
sprawdzić jak wiele punktów uzyskały by z poszczególnych 
kryteriów systemu Baldrig’a. Jest to ważna okazja do po-
równania się z najlepszymi. Stosowanie benchmarków po-
zwala także na zastosowanie dźwigni intelektualnej, a więc 
wytwarza nawyk szybkiego uczenia się, przyspiesza wpro-
wadzanie zmian i niemal zawsze obniża koszty. 
By tak się stało oprócz systematycznego nawyku zdoby-
wania wiedzy, konieczny jest nawyk dzielenia własnymi 
doświadczeniami. W przypadku działu HR jedną z nielicz-
nych okazji do porównań jest uruchomiona w 2015 roku 
platforma wskaźnikiHR.pl. 

Bibliografia:
· Bogan C., English M., Benchmarking jako klucz do naj-
lepszych praktyk. Gliwice 2006
·  Wawak S., Analiza i doskonalenie systemów zarządzania 
jakością w urzędach gminnych, pr. doktorska, UE w Kra-
kowie 2007
· Von Oech R., The Creative Wack Pack, Melno Park 1989, 
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O pracoholizmie zaczęto mówić na początku lat 70-tych. 
Wtedy właśnie Wayne E. Oates zdefiniował to zjawisko 
jako „kompulsję lub niekomfortową potrzebę nieustannej 
pracy”. To taki alkoholizm pracy. Uzależnienie oparte na 
mechanizmach bardzo podobnych do każdego innego na-
łogu. Tak jak alkoholik nie może przestać pić, tak pracoho-
lik nie może przestać pracować. Myśli o niej bez przerwy 
i nie potrafi na długo zająć się czymkolwiek innym. Rodzi-
na, rozrywka, przyjaciele - wszystko zostaje odrzucone na 

Praca – wróg,  
czy sojusznik?

Daje ci środki do życia czy jest życiem sama w sobie? Czujesz niechęć czy 
satysfakcję z jej wykonywania? Mówią, że najlepiej, gdy ją lubisz. Istnieje 
jednak pewne zagrożenie, że jeśli twoja praca będzie dla ciebie zbyt bliskim 
przyjacielem, to stanie się ona równocześnie twoim największym wrogiem. 
Wrogiem, który doprowadzi cię do pracoholizmu. 

drugi plan. Próba lub przymus “abstynencji” objawia się zaś 
zmiennością nastroju, niepokojem, rozdrażnieniem. Mówi 
się nawet o tzw. “nerwicach niedzielnych” podczas których 
pojawiają się bóle głowy i inne niedyspozycje.2 

DLACZEGO UZALEŻNIAMY SIĘ OD PRACY?
Choć przyczyn jest bardzo wiele, to sprowadzają się one tak 
naprawdę do dwóch głównych aspektów: mechanizmów 
wyuczonych w dzieciństwie oraz naturalnych predyspozy-
cji wynikających z typu osobowości.

TAK ZOSTAŁEŚ WYCHOWANY
Zdarzają się rodziny, w których wyrażanie uczuć odbiera-
ne jest jako słabość. Jej członkowie żyją w jednym domu, 
choć tak naprawdę nie znają się wcale. Wszelkie proble-
my zamiatane są pod dywan. Nie rozmawia się o swoich 
potrzebach ani napotykanych przeszkodach. Dzieci żyją-
ce w takim środowisku szczególnie silnie reagują na taką 
atmosferę. Nie potrafią one ukrywać swoich uczuć, więc 
buduje się w nich napięcie prowadzące do różnego rodza-
ju kompulsywnych zachowań. Jednym z  nich może być 
właśnie przymus pracy.
Zdarzają się też rodziny, w  których panuje coś takiego jak 
warunkowa miłość. Jeśli dziecko spełnia oczekiwania swoich 
rodziców - jest dobre. Jeśli nie spełnia - traci na swojej warto-
ści. Czego to uczy? Jeśli nie zadowoli ono rodziców, zostanie 
odrzucone. Co gorsze, ten mechanizm nie kończy się wraz 
z osiągnięciem dorosłości. Osoba nim dotknięta już zawsze 
będzie czuła, że na szacunek i poważanie musi po prostu za-
służyć, np. pracą i związanymi z nią osiągnięciami. 

ADAM  
DĘBOWSKI

doradca w zakresie zmian, 
psycholog biznesu, Instytut 
Liderów Zmian,
info@adamdebowski.pl

Fo
t.

 is
to

ck
ph

ot
o



www.miesiecznik-benefit.pl 43www.miesiecznik-benefit.pl

PRACA/ miesięcznik Benefit / 05(63)/2017

TAKI JESTEŚ Z NATURY
Wiele opracowań psychologicznych wskazuje na pewne 
predyspozycje do pracoholizmu osób wykazujących cechy 
osobowości narcystycznej i neurotycznej. Narcyz odczuwa 
bardzo silną potrzebę docenienia i aprobaty, bez której jego 
poczucie wartości gwałtownie spada. U niego praca może 
stać się źródłem, z którego chciałby czerpać swoją wartość 
(Burwell, Chen, 2003). Może on też swoją pracą próbować 
zamaskować i odrzucić od siebie myśli o swojej mniemanej 
bezwartościowości. 
Za to neurotyk, ze względu na nadmierną wrażliwość autono-
micznego układu nerwowego, wykazuje się szczególną emo-
cjonalnością. Taka osoba chce być przede wszystkim niezależ-
na, samowystarczalna. Obawia się popełniania błędów i chce 
być perfekcyjna w wykonywanej przez siebie pracy.

CZY KAŻDY, KTO DUŻO PRACUJE, 
JEST PRACOHOLIKIEM?
Oczywiście, że nie. Wielu naukowców podkreśla, że istnieje 
pewna grupa ludzi, którzy są po prostu „entuzjastami pracy”. 
Tym, co odróżnia ich od pracoholików, jest rodzaj motywacji. 
Albert Ellis, amerykański psycholog i psychoterapeuta za-
uważa, iż „osoba cierpiąca na pracoholizm czuje, że jeśli 
nie poświęci całego swojego czasu na pracę, nigdy nie zdoła 
wykonać swoich zadań równie dobrze jak pozostali”. Na-
tomiast „entuzjasta pracy” po prostu… lubi swoje zajęcie. 
Jego działania nie służą obronie poczucia własnej wartości.
Można z  tego wywnioskować, że to, czy jesteś pracoholi-
kiem, czy „entuzjastą pracy”, zależy od emocji, jakie wywo-
łuje w tobie praca. Jeśli odczuwasz podekscytowanie i ra-
dość z jej wykonywania, prawdopodobnie nie masz się o co 
martwić. Sytuacja wygląda gorzej, jeśli twojej pracy towa-
rzyszy gniew, napięcie, lęk i wrogie nastawienie do pozo-
stałych. (Clark, Michel, Stevens Howell, & Scruggs, 2013). 

DOMENA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA?
„Technologia daje możliwości bycia dostępnym w dowol-
nym momencie, więc z  niej korzystamy” - mówi Maciej 
Filipkowski z Samsunga.
Nawiązując do tych słów trzeba przyznać, że technologia 
miała ogromny wpływ na model pracy. Dzięki kompute-
rom, smartfonom i  internetowi mamy możliwość działa-
nia niezależnie od miejsca, w którym fizycznie przebywa-
my. Umożliwiło to niesamowity rozwój, ale  jednocześnie 
bardzo wysoko podniosło poprzeczkę. Poprzeczkę tzw. 
sukcesu. Dziś standardem stał się nienormowany czas pra-
cy i  dezaprobata bezczynności. Wymaga się od nas wizji 
i  celu, do którego dążymy. Niesprostając tym oczekiwa-
niom, narażamy się na odrzucenie, a  nawet przyklejenie 
etykietki nieudacznika. 
Czy oznacza to więc, że cała wina leży po stronie korporacji 
i współczesnego modelu pracy? 
Nie do końca. Jest to co prawda nurt, który może sprzy-
jać zachwianiu równowagi między życiem prywatnym 
a  zawodowym, tylko że pracoholikowi akurat nikt nic 
nie każe. To on sam podejmuje decyzję o  zostaniu 
w pracy kolejnej godziny, o niebraniu urlopów i o zanie-
dbywaniu pozostałych sfer swojego życia.

PRACOHOLIZM A SUKCES ZAWODOWY
Skoro pracoholik dużo pracuje, to mogłoby się wyda-
wać, że łatwo jest mu osiągać sukcesy i  rozwijać swo-
ją karierę zawodową. Prawda wygląda jednak inaczej. 
Osoby uzależnione od pracy wbrew powszechnym 
opiniom wykazują się brakiem osiągnięć zawodowych. 
Jak to możliwe? Pracoholik pragnąc osiągnąć sukces 
i wzbudzić podziw, wybiera sobie najtrudniejsze zada-
nia (wysoko cenione i  mające zapewnić mu podziw). 
Kiedy nie udaje mu się go wykonać, całą winę zrzu-
ca na zbyt wielką trudność problemu. Takie działania 
zmniejszają jego lęk przed porażką, ale jednocześnie 
uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu. Pracoholizm po-
woduje też oczywiście przeciążenie prowadzące do ni-
skiej wydajności i jakości pracy. 
Dlatego właśnie brak umiaru w pracy oraz perfekcjonizm 
w żadnym wypadku nie może być kojarzony z drogą pro-
wadzącą do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

CZY GROZI NAM KAROSHI?
Japonia to kraj niesamowitego rozwoju i  osiągnięć. Czy 
wiesz jednak, co kryje się za jej sukcesem? Corocznie 
z  powodu przepracowania umiera kilkaset Japończyków. 
Najczęściej poprzez zawał serca lub udar mózgu. Dlatego 
powstało nawet specjalne pojęcie: Karoshi - czyli śmierć 
z przepracowania.  
Symptomy mogące prowadzić do takiej katastrofy doty-
czą niemal wszystkich pracujących obywateli kraju. Staty-
styczny Japończyk wybiera jedynie 9 dni urlopu rocznie, 
czyli około 33 proc. tego, co mu przysługuje. Jest to naj-
niższy wynik na świecie (wg badań Reuters i  Ipsos Glo-
bal na 13.000 osób z krajów całego świata). Chęć wzięcia 
wolnego wywołuje w japońskich pracownikach poczucie 
winy wobec pozostałych.
A co jeśli chodzi o Polskę? Według rankingu, w którym Ja-
ponia zajęła pierwsze miejsce, my zajęliśmy 11. Tylko 66 
proc. z nas wykorzystuje swój urlop w całości. 
Oczywiście na każdy ranking należy nałożyć pewien mar-
gines błędu, ale i tak mam nadzieję, że nigdy nie uda nam 
się wznieść na podium. 

CO ZROBIĆ?
Przygotuj plan, 
poszukaj sedna problemu, 
wyznacz granice, 
deleguj obowiązki.
Z  badań wynika, że u  ludzi pracujących po 12 godzin 
dziennie ryzyko chorób serca wzrasta o 67 proc., zaczy-
nają się problemy z  krążeniem, żołądkiem, gospodarką 
hormonalną.

Bibliografia:
1 K. Wojdyło, Charakterystyka problemu uzależnienia od 
pracy w świetle dotychczasowych badań, „Nowiny Psycho-
logiczne” 2003, nr 3.
2 Forbes: Psycholożka Barbara Killinger w książce „Praco-
holicy. Szkoła przetrwania
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Brazylijczycy zgodnie ze swoim Kodeksem Pracy pracują 
nie więcej niż 44 godziny tygodniowo. W zamiarze usta-
wodawcy chodziło o  osiem godzin pracy codziennie od 
poniedziałku do piątku i cztery godziny pracy w sobotę. 
Wiele firm jednak nie wymaga od swoich pracowników 
przychodzenia do pracy w weekendy. W związku z tym, 
długość dnia pracy w  tygodniu często przekracza osiem 
godzin. Dla niektórych zawodów – np. lekarzy, pracow-
ników banków, operatorów telefonicznych, tydzień pracy 
jest krótszy. Pracownicy zmianowi pracują maksymalnie 
sześć godzin na zmianę (poranną, popołudniową, nocną). 
Jeżeli przekroczony jest ustawowy czas pracy, pracowni-
kom przysługuje dodatek za nadgodziny. Nadgodziny 
w weekendy są płatne podwójnie. Japońska sieć modowa 
Uniqlo oferuje swoim pracownikom w Brazylii możliwość 
skompresowania czasu pracy do czterech dni w tygodniu. 
Trzydniowy weekend ma zmotywować pracowników do 
spędzania większej ilości czasu z rodziną.
Minimalna miesięczna płaca w Brazylii obowiązująca w 2016 
roku została ustalona na poziomie federalnym, to 880 BRL czyli 
około 1060 PLN. Poszczególne brazylijskie stany mogą ustalać 
ją na innym poziomie, nie niższym jednak niż federalny. 

TRZYNASTKA I TRANSPORT
Décimo terceiro czyli trzynasta pensja – do jej wypłaty od 
1965 roku zobowiązany jest każdy brazylijski pracodaw-
ca. Jest wypłacana pracownikom w dwóch transzach. Po-
łowa trzynastki musi być wypłacona do końca listopada, 

Benefity  
w Brazylii

Brazylia to kraj samby, piłki nożnej, dżungli amazońskiej i  karnawału 
w Rio de Janeiro. Mało kto wie, że to największe państwo Ameryki Połu-
dniowej z ponad 200 milionami mieszkańców, jest jednocześnie siódmą 
gospodarką świata. Największe brazylijskie firmy działają w branży wy-
dobywczej, rolniczej, przemysłowej i finansów. A jak wyglądają benefity 
nad Amazonką?

druga połowa do 20 grudnia. Dlatego bywa też nazywana 
pensją świąteczną. Jej wysokość to miesięczne wynagro-
dzenie pracownika, przeliczane proporcjonalnie jeśli pra-
cownik nie przepracował pełnego roku.
Od 1987 roku pracodawca jest zobligowany do pokrywania 
wydatków pracownika związanych z transportem do i z pra-
cy. Dodatek ten jest wypłacany tylko za dni kiedy pracownik 
jest w pracy, nieobecności nie są brane pod uwagę. 

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO 
Brazylijskie firmy są zobowiązane do dokonywania wpłat na 
rzecz federalnego Fundo de Garantia por Tempo de Servi-
ço (FGTS), w wysokości 8 proc. każdej pensji. Jest to rodzaj 
funduszu gwarancyjnego i dodatkowego konta emerytalne-
go. Funduszem zarządza Caixa Economica Federal, każdy 
pracownik ma imienne konto o ograniczonej dostępności, 
z którego wyciąg otrzymuje co dwa miesiące. Może wybrać 
z niego pieniądze pod pewnymi warunkami – w razie zwol-
nienia bez podania przyczyny, emerytury, ciężkiej choroby. 
Depozyty te są co roku kapitalizowane o  odsetki w  wyso-
kości 3 proc. plus wskaźnik inflacji. Jeśli pracownik zostaje 
zwolniony bez podania przyczyny, pracodawca musi mu wy-
płacić jeszcze odszkodowanie w wysokości 40 proc. depozy-
tu zgromadzonego przez niego w FGTS. 

DŁUGIE WAKACJE I URLOP MACIERZYŃSKI
Brazylijczykom przysługuje prawo do 30 dni urlopu co 
roku. Nieusprawiedliwione nieobecności w  pracy po-
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mniejszają tę pulę. Prawo do ustalania terminu urlopu ma 
również pracodawca. Może on odgórnie ustanowić zbioro-
we „wakacje” dla całej firmy, zakładu bądź działu, zamiast 
urlopów indywidualnych pracowników. Najczęściej jednak 
firma dochodzi do porozumienia z  zatrudnionymi co do 
ich terminu. Jest to rozwiązanie stosowane przez wiele bra-
zylijskich przedsiębiorstw. 
Świąt o stałej dacie, wolnych od pracy na szczeblu federal-
nym jest osiem – Nowy Rok (1 stycznia),  Dzień Tiradentes 
(21 kwietnia, święto upamiętniające narodowego bohatera 
z XVIII wieku, uczestnika spisku przeciwko portugalskim 
władzom kolonialnym), Święto Pracy (1 maja), Dzień Nie-
podległości (7 września), Święto Matki Boskiej z Aparecida 
(święto Patronki Brazylii, 12 października), Święto Zmar-
łych (2 listopada), Dzień Proklamacji Republiki (15 listo-
pada) i  Boże Narodzenie (25 grudnia). Brazylijczycy nie 
chodzą do pracy również w Boże Ciało, Wielki Piątek oraz 
w karnawałowe Ostatki (wtorek przed Środą Popielcową).  
Dodatkowo każdy ze stanów ma swoje lokalne święta, któ-
re są również dniami wolnymi.
Kobietom w ciąży przysługuje 120 dni urlopu macierzyńskie-
go, pracodawca może też przyznać dodatkowe dwa miesiące. 

Odlicza wypłacone wtedy pensje od swojego podatku do-
chodowego od osób prawnych. Ojcom przysługuje pięć dni 
wolnych po urodzeniu dziecka. Popularnym benefitem jest 
przedszkole albo żłobek przy firmie. Firma Embraco, brazy-
lijski producent sprężarek do chłodnictwa już od 1991 roku 
utrzymuje przyzakładowy żłobek w  Joinville w  stanie Santa 
Catarina. Pracownice mogą bezpłatnie przywozić tam dzieci 
w pierwszym roku życia. Mają prawo do przerw na karmie-
nie, w ich ramach mogą przyjść do pracy 30 minut później, 
jednej trzydziestominutowej przerwy w  ciągu dnia i  mogą 
wyjść z pracy 20 minut wcześniej. Tatiane Cristina da Silva, 
menadżer HR wspomina, że pomysł ten wszedł w życie, by 
zapobiegać rezygnacjom kobiet z kariery zawodowej po po-
wrocie z urlopu macierzyńskiego. Zwiększyła się również ich 
produktywność. Kiedy człowiek martwi się  o swoje dziecko 
w domu, nie może skupić się na pracy – wyjaśnia Da Silva.

POSIŁKI
Każdemu pracownikowi, który pracuje osiem godzin 
dziennie przysługuje posiłek. W  związku z  tym praco-
dawcy najczęściej wypłacają swoim pracownikom do-
datek żywieniowy w  kwocie ceny regularnego posiłku 

Prawo do 
ustalania 

terminu urlopu 
ma również 

pracodawca. 
Może on 
odgórnie 

ustanowić 
zbiorowe 

„wakacje” dla 
całej firmy.
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na dzień albo finansują im posiłki w firmowej kantynie. 
Firma, która ma więcej niż 30 pracowników, musi posia-
dać specjalnie przeznaczone miejsce na przerwę obiado-
wą. Najciekawszym benefitem żywieniowym jest cesta 
básica de alimentos czyli koszyk z żywnością, który do-
starcza pracodawca. Zawiera on podstawowe produkty 
spożywcze typowe dla brazylijskiej kuchni: ryż, fasolę, 
cukier, kawę, makaron itp. W wielu firmach jego zawar-
tość jest powiązana ze strategią zdrowotną wobec pra-
cowników, gdyż to pracodawca wybiera produkty jakie 
się w nim znajdą. Chociaż ostatnimi czasy firmy coraz 
częściej wypłacają jego pieniężny ekwiwalent, to pozo-
staje on jednym z ulubionych benefitów.

OPIEKA ZDROWOTNA, UBEZPIECZENIA  
I INNE BENEFITY
Służba zdrowia w Brazylii jest publiczna, prawo do niej 
zagwarantowano w  brazylijskiej konstytucji. Popular-
nym benefitem pracowniczym, podobnie jak w  wielu 
innych krajach, jest prywatna opieka medyczna, któ-

rą można także objąć małżonka i  dzieci. W  badaniach 
AON przeprowadzonych wśród 423 brazylijskich firm 
w dwóch edycjach w latach 2012/2013 i 2014/2015 – do-
datkową opiekę medyczną oferowały prawie wszystkie 
przebadane spółki. Pełny pakiet benefitów medycznych 
dla pracownika i  jego rodziny (dodatkowa opieka me-
dyczna, stomatologiczna, badania) oferuje na przykład 
brazylijski gigant lotniczy Embraer.
Drugie pod względem popularności w  latach 2014/2015 
było ubezpieczenie na życie, trzecie miejsce zajęła opieka 
stomatologiczna. System kafeteryjny umożliwiający wy-
bór benefitów przez pracowników oferowało jedynie oko-
ło 7 proc. badanych firm. Wśród najmniej popularnych 
świadczeń pozapłacowych znalazły się ubezpieczenia (ok. 
7 proc. firm) czy służbowy kierowca (ponad 11 proc.).
Jedno z  najciekawszych świadczeń pozapłacowych ofe-
ruje firma Brookfield, korporacja na rynku nierucho-
mości. Jest to mianowicie kompleksowy program an-
tystresowy dla pracowników Fique Bem („Bądź OK”). 
Istnieje on od 2009 roku i  obejmuje doradztwo praw-
ne, społeczne i  psychologiczne. Menedżer HR Elisabe-
te Melo komentuje – Pracownicy mogą szukać porady 
w  razie problemów finansowych, porady prawnej np. 
w  przypadku rozwodu czy psychologicznej np. wobec 
choroby w rodzinie. Program został wdrożony jako od-
powiedź na duży poziom stresu w  działach mających 
kontakt z klientem, skutkujący dużym poziomem absen-
cji spowodowanej chorobami. Po wprowadzeniu progra-
mu sytuacja znacznie się poprawiła, pracownicy mają 
mniej problemów zdrowotnych i są bardziej zadowoleni 
z pracy – dodaje Melo. Może warto pomyśleć o wprowa-
dzeniu podobnych rozwiązań na rynku polskim?
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·https://www.justlanded.com/english/Brazil/Brazil-Guide/
Jobs/Social-Security-in-Brazil[dostęp: 08.07.2016];
· Reus, Diaz; Things to consider before hiring employees 
in Brazil z:
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=26f0ea73-
-8707-4d3c-a35e-56df546fcdb4[dostęp: 14.07.2016];
·http://www.caalimentos.com.br/beneficios.php[dostęp: 
12.07.2016];
· Os principais benefícios oferecidos por empresas bra-
sileiras z: http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/
os-principais-beneficios-oferecidos-por-empresas-
brasileiras[dostęp: 11.07.2016].

Wykres Najpopularniejsze benefity w Brazylii  
w latach 2012 -2015
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie exame.com
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absolwentka Akademii 
Menedżera
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interpersonalnej,
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Niezauważalne 
benefity

Benefit rozumiany jako dodatkowe świadczenie dla pracownika powoli 
staje się standardem w kulturze zatrudniającej organizacji i oczywiście 
jest zawsze niezwykle pożądanym elementem. Dodatkowa zapłata może 
przybierać różne formy – opieki medycznej, udziału w zajęciach sporto-
wych i rekreacyjnych, edukacyjnych czy też wyjazdowych. Zwykle benefi-
ty są przyznawane w formie pozapłacowej i to stanowi o ich atrakcyjności. 

Dzięki benefitom nie tylko zyskuje się określoną korzyść, lecz 
także dzięki nim przynależy się do określonej grupy i zyskuje 
pewne możliwości – dostęp do atrakcyjnej oferty medycznej, 
sportowej, edukacyjnej. Karnety czy bony nie są jednak jedy-
nymi, jakże pożądanymi, świadczeniami; często znaczenie dla 
pracowników mają benefity całkiem innej rangi…
W naszej kulturze ważne jest spędzanie czasu z rodziną czy 
z przyjaciółmi, realizowanie swojego hobby czy też udział 
w akcjach charytatywnych. Ponadto pracownicy posia-
dający własne rodziny, w tym dzieci, pragną uczestniczyć 
w ich życiu przedszkolnym czy też szkolnym i potrzebują 
na to dodatkowych godzin. Dlatego często można spotkać 
się z prośbami nie tylko o wolny dzień w Dniu Matki lub 
w Dniu Dziecka, lecz także o możliwość wcześniejszego 
wyjścia z pracy w piątek poprzedzający rozpoczęcie ferii 
zimowych lub późniejsze przyjście do firmy w któryś z wa-
kacyjnych poniedziałków. Możliwość skrócenia dnia pracy 
o połowę lub niekiedy nawet o dwie godziny jest dla pra-
cowników bardzo istotna. Po uprzednim wykonaniu zadań 
często nie ma potrzeby, aby dana osoba ciągle była obecna 
w miejscu pracy, szczególnie kiedy członkowie zespołu na-
dal mogą wykonywać swoje obowiązki, zastąpić konkret-
nego pracownika czy nawet przełożyć dodatkowe zadania 
na następny dzień. Jeżeli nie mamy do czynienia z tzw. 
sytuacją awaryjną, kiedy obecność całego zespołu jest ab-
solutnie konieczna, wtedy nie ma również bezwzględnej 
potrzeby, aby pozbawiać kogoś możliwości przebywania 
w innym miejscu i spełniania innej społecznej roli – taki 
benefit, związany przede wszystkim z dobrą wolą i empa-
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tią przełożonego, jest po prostu bezcenny! Podobnie dzieje 
się z rozpoczynaniem i kończeniem dnia pracy. Nie za-
wsze jest konieczne, aby wszyscy zaczynali i kończyli dzień 
pracy o tej samej porze. Wykonywanie obowiązków przez 
specjalistów często jest zróżnicowane, a powody, dla któ-
rych ktoś ceni sobie inne godziny pracy, są zarówno obiek-
tywne – np. kwestia dojazdu lub otwarcia przedszkola, jak 
i subiektywne – związane z rytmem biologicznym czy też 
edukacją wykraczającą poza zakres obowiązków zawodo-
wych, np. nauką języka obcego dla celów turystycznych lub 
chęcią zdobycia nowego zawodu. Mądry i odpowiedzialny 
menedżer ma świadomość, że nikomu nie służy zabieranie 
listy obecności równo o określonej godzinie, pozbawianie 
pracownika komfortu wpisania się na nią kilka minut póź-
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niej i narażanie go na kłopotliwe tłumaczenie się. Przeło-
żony, który chce, aby mówiono o nim ,,właściwy człowiek 
na właściwym miejscu”, wie, że należy szanować pracow-
ników i traktować ich podmiotowo. Szanowani specjali-
ści odwdzięczają się lojalnością i niezwykłą starannością 
w wykonywaniu swoich obowiązków – co przekłada się nie 
tyle na osobisty komfort pracy, ile na atmosferę w całym 
zespole oraz na relacje z przełożonym. Ważne jest także 
to, aby rozmawiać z podwładnymi i współpracownikami, 
ponieważ mają oni prawo wiedzieć, czego się mogą spo-
dziewać, kiedy planowane są najważniejsze projekty, w jaki 
sposób można rozpisać urlopy oraz ustalić godziny pracy. 
Kiedy deleguje się zadania, którymi zajmował się dany specja-
lista, komuś innemu – innemu pracownikowi czy też stażyście 
lub praktykantowi – również należy go o tym zawiadomić, 
aby po prostu wiedział, co go czeka, i by mógł w odpowiedni 
sposób zorganizować dzień pracy, uwzględniając tę zmianę. 
Dla każdego specjalisty, bez względu na to, czym się zajmuje, 
ważne jest, kiedy osoba decyzyjna uwzględnia również jego 
sytuację pozazawodową, a przecież powszechnie wiadomo, że 
jedna sfera życia ma wpływ na drugą i niezwykle ważne jest, 
aby dbać o jakość każdej z nich.
Przedstawione tutaj benefity nie są żadnymi karnetami czy 
biletami, wynikają z dobrej woli przełożonego i jego odpowie-
dzialności za warunki pracy, jakie on sam poniekąd stwarza 
swoim specjalistom, wymagają umiejętności należytej orga-
nizacji i zarządzania, nie stanowią zbytnich kosztów finanso-
wych, a przynoszą naprawdę duże nadwyżki. Często zarówno 
pracownicy, jak i pracodawcy mają świadomość tego, co ofe-
rują – dostęp do zdrowej żywności, literatury czy też opieki 
medycznej; jednak to, co często jest najistotniejsze, jest tym 
samym nieoszacowane, a niezwykle pożądane i potrzebne. 

Bibliografia:
· K. Kietliński, V. M. Reyes, T. Oleksyn, „Etyka w biznesie 
i zarządzaniu”, Oficyna Ekonomiczna 2005;
· A. Kowalska i in., „Pracownik w firmie od przyjęcia do 
zwolnienia”, Wydawnictwo Difin 2012;
· HRfrendy.pl;
· eGospodarka.pl;
· wnp.pl – PORTAL GOSPODARCZY.
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Obowiązkowe  
i zalecane badania 
pracowników 

Badania wstępne i  okresowe często są bagatelizowane zarówno przez 
pracodawców, którzy traktują ich zlecanie jako jeden z obowiązków wy-
nikających z przepisów Kodeksu pracy, jak i przez samych pracowników, 
którzy często uważają je za niepotrzebną formalność. Obie strony chcą to 
załatwić jak najszybciej i zapomnieć o sprawie na kolejnych kilka lat. 

Taka ignorancja może być bardzo niebezpieczna. Regu-
larne wykonywanie badań profilaktycznych – wstępnych, 
okresowych i kontrolnych, a takimi bez wątpienia są ba-
dania medycyny pracy, może przyczynić się do wykrycia 
wielu chorób na etapie początkowym. Dla pracownika to 
szansa na uniknięcie poważnych konsekwencji zdrowot-
nych. Pracodawcę może to w przyszłości uchronić przed 
konsekwencjami wysłania pracownika na wielomiesięcz-
ne zwolnienie lekarskie oraz koniecznością przeprowa-
dzenia kosztownej reorganizacji miejsca pracy.

BADANIA WSTĘPNE
Każdy pracownik przed rozpoczęciem pracy musi wyko-
nać obowiązkowe badania wstępne. Na ich podstawie le-
karz specjalista medycyny pracy będzie mógł stwierdzić, 
czy nie ma przeciwwskazań do podjęcia pracy na danym 
stanowisku. Podstawową formą takich badań jest badanie 
fizykalne wykonane przez lekarza oraz ocena ogólnego sta-
nu zdrowia na podstawie wywiadu lekarskiego. W zależno-
ści od zagrożeń dla zdrowia, które występują w środowisku 
pracy, i  od kondycji danej osoby lekarz zleca wykonanie 
badań dodatkowych: spirometrii, RTG klatki piersiowej, 
badania okulistycznego, badania słuchu, badania krwi 
i moczu oraz innych.

BADANIA OKRESOWE
Badania okresowe to badania wykonywane cyklicznie 
w trakcie trwania zatrudnienia. O częstotliwości ich prze-

DR N. MED. ROBERT
JONAK

lekarz medycyny pracy, 
Centrum Medyczne Falck 
w Warszawie
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prowadzania decyduje lekarz medycyny pracy podczas 
badania wstępnego i kolejnych badań okresowych. Na ko-
nieczność ich wykonania ma wpływ wiele czynników. Są 
to m.in. stan zdrowia oraz warunki pracy. Częściej takim 
badaniom poddawany będzie pracownik, który narażony 
jest na działanie czynników szkodliwych niż osoba, która 
na co dzień pracuje przy stanowisku komputerowym.

BADANIA KONTROLNE
Zdarza się, że poza badaniami wstępnymi i  badaniami 
okresowymi konieczne jest skierowanie pracownika na ba-
dania kontrolne. Takim badaniom podlegają osoby, które 
przez co najmniej 30 dni były niezdolne do pracy i prze-
bywały na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Przed 
ponownym przystąpieniem takiej osoby do pracy lekarz 
musi potwierdzić jej zdolność do powrotu na zajmowane 
stanowisko. W każdym przypadku pracodawca nie ma pra-
wa dopuścić pracownika do wykonywania pracy bez waż-
nego orzeczenia lekarskiego, które potwierdza zdolność do 
pracy. Jeżeli pracownik odmawia wykonania badań okre-
sowych lub kontrolnych, pracodawca ma prawo rozwiązać 
z nim stosunek pracy bądź nie nawiązać go w przypadku 
odmowy wykonania badań wstępnych.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
Poza obowiązkowymi badaniami dla pracowników istnie-
je wiele możliwości ochrony ich zdrowia. Wprowadzanie 
programów profilaktycznych może zapobiec problemom 
zdrowotnym pracowników, powodując redukcję kosztów 
związanych z  absencją pracownika. Na przykład zacho-
rowania na choroby wirusowe to jedna z  najczęstszych 
przyczyn nieobecności w pracy. Nawet 25 proc. zwolnień 
lekarskich w  okresie jesienno-zimowym to zwolnienia 
z  powodu infekcji wirusowych. Skutecznym sposobem 
redukcji tego problemu może być objęcie pracowników 
programem szczepień ochronnych. Jednorazowy koszt 
szczepionek dla całego zespołu powinien okazać się tańszy 
niż koszty związane z zastępstwami i  reorganizacją pracy 
w sezonie jesienno-zimowym.
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Warto również zainwestować w pełne programy profilak-
tyki konkretnych chorób. Obecnie wiele jest ofert usług 
medycznych przygotowanych specjalnie dla firm. Wszyst-
kie programy profilaktyczne dla pracowników dopasowane 
są do grupy wiekowej, płci oraz trybu życia pracowników. 
Badania te mają na celu wykrywanie chorób we wczesnym 
stadium, dzięki czemu ich leczenie może rozpocząć się, za-
nim choroba się rozwinie. W  firmach warto wprowadzić 
programy profilaktyczne skierowane na diagnozowanie 
różnych schorzeń, m.in.: nadciśnienia tętniczego, cukrzy-
cy, jaskry, nowotworów, chorób zwyrodnieniowych stawów 
obwodowych i kręgosłupa, niewydolności krążeniowo-od-
dechowej i  ubytku słuchu. Profilaktyka zdrowotna oraz 
odpowiednio prowadzona opieka medyczna to sposób na 
podniesienie jakości życia pracowników, a co za tym idzie 
podstawa prawidłowego i zdrowego funkcjonowania firmy.
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health-partner w 
programie motywacyjno-
-zdrowotnym Spirolife

Celem badania było sprawdzenie, jaka część społeczeństwa 
polskiego spełnia rekomendacje Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) dotyczące zalecanej dawki aktywności 
fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie ‒ osoby do-
rosłe i zdrowe powinny ćwiczyć umiarkowanie co najmniej 
150 minut tygodniowo lub intensywnie co najmniej 75 mi-
nut. To co budzi niepokój, to odsetek osób, które w wol-
nym czasie są całkowicie nieaktywne fizycznie, a jest ich aż  
50 proc. w całej populacji. 

PO CO ĆWICZYĆ?
Regularna aktywność fizyczna jest niezbędna w  każdym 
wieku. Poprawia ogólną wydolność organizmu, od której 
zależy uciążliwość wysiłków dnia codziennego, szybkość 
męczenia się oraz tempo starzenia się organizmu. 
Już po 20. roku życia wydolność fizyczna maleje, a w przy-
padku osób niećwiczących tempo spadku jest kilka razy 
większe niż u osób trenujących. 
Korzystny wpływ ćwiczeń fizycznych na układ sercowo-
-naczyniowy jest wykorzystywany w profilaktyce i leczeniu 
choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego oraz 
udaru mózgu. Regularny sport zmniejsza ryzyko rozwoju 
choroby nowotworowej, usprawnia układ odpornościowy, 
wpływa ochronnie na układ nerwowy, opóźniając rozwój 
chorób degeneracyjnych. Powysiłkowe zmiany składu che-
micznego mózgu (zwiększenie stężenia serotoniny i endor-

Ćwiczenia  
na receptę

Francuscy lekarze wypisują recepty na aktywność fizyczną, co oznacza, 
że zajęcia sportowe są refundowane przez państwo. Polakom też przyda-
łyby się podobne procedury. Wyniki badań przeprowadzone przez Mini-
sterstwo Sportu pokazują, że tylko 39 proc. naszego społeczeństwa jest 
aktywna fizycznie na poziomie zalecanym przez Światową Organizację 
Zdrowia. Dlaczego należy ćwiczyć, jak zacząć się ruszać, jak dobrać ak-
tywność fizyczną do swoich preferencji?

fin) mogą zapobiegać depresji. Ćwiczenia siłowe korzystnie 
wpływają na stan mięśni, zapewniają prawidłową postawę 
ciała oraz silę do pokonywania codziennych trudności. 
Wysiłek fizyczny odgrywa kluczową rolę podczas redukcji 
masy ciała. Zwiększa również wytrzymałość tkanki kostnej, 
pomaga utrzymywać prawidłową ruchomość stawów oraz 
odgrywa istotną rolę w profilaktyce osteoporozy.
Jakie sygnały wskazują, że czas się ruszyć? To nadwaga, za-
dyszka przy wchodzeniu po schodach, brak energii, kiep-
skie wyniki badań, nadciśnienie, bóle kręgosłupa, stres, 
bezsenność lub inne dolegliwości. Nawet jeśli nic ci nie 
dolega, zacznij ćwiczyć. 
‒ Zła dieta i brak ruchu wcześniej czy później odbiją się na 
zdrowiu. Każdego niedbającego o siebie dopadnie taki sce-
nariusz – ostrzega Bartosz Kurniawka, trener personalny, 
ekspert w programie Spirolife Active. ‒ Codzienna aktyw-
ność fizyczna i odpowiednia dieta to w obecnych czasach 
już konieczność, a nie tylko moda. Potrzeba ruchu jest 
coraz większa, ale szybko rozwijający się świat – kompute-
ryzacja, automatyzacja – skutecznie nam ruch ograniczają. 
Człowiek musi się ruszać, to jego organiczna potrzeba. 

JAKĄ AKTYWNOŚĆ WYBRAĆ?
Wybierając aktywność fizyczną, należy kierować się 
własnymi zainteresowaniami. Trening nie powinien być 
przymusem i  katorgą wywołującą stres, ale sposobem 
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przyjemnego i pożytecznego spędzania czasu. Wszelkie 
zalecenia treningowe należy dostosowywać do aktual-
nych indywidualnych możliwości organizmu, w tym do 
stanu wytrenowania i stanu zdrowia. Dla osób otyłych 
i  starszych zalecane są np. ćwiczenia, które nie będą 
nadmiernie obciążały kolan, bioder i  kręgosłupa. Ćwi-
czenia powinny dać się łatwo włączyć do codziennego 
trybu życia, by można je było wykonywać kilka razy 
w tygodniu.

JAK SIĘ ZAPRZYJAŹNIĆ ZE SPORTEM?
Wysiłek fizyczny wcale nie musi być wyszukaną formą 
zajęć sportowych w ekskluzywnych klubach – wystarczą 
najprostsze formy, takie jak marsz, bieg, chodzenie po 
schodach, jazda na rowerze, pływanie, gimnastyka do-
mowa.
Jeśli nigdy nie miałeś do czynienia z aktywnością fi-
zyczną, a twoim ulubionym sportem jest ten oglądany 
w telewizji, zacznij stopniowo i powoli. Na początku nie 
chodzi o efekty, lecz o wyrobienie nawyku. Wprowadza-
nie zmian w sposób powolny i niezauważalny na trwałe 
zmienia styl życia. A umysł zaczyna kojarzyć zadania 
z czymś przyjemnym, a nie strasznym. Zaczynaj od bar-
dzo małych kroczków, które łatwo wpasować w napięty 
harmonogram – od spaceru z pracy do domu albo rezy-
gnacji z windy na rzecz wchodzenia pieszo na czwarte 
piętro, wybierz rower zamiast samochodu. Wykorzystaj 
codzienne sytuacje do ćwiczeń. Naprzemienne napinaj 
i rozluźniaj mięśnie, dzięki czemu będą się wzmacniać. 
Trenuj tak brzuch, pośladki, uda. Rób to w windzie albo 
stojąc przy kuchence. Możesz to robić nawet w pracy, 
przeglądając spam. Albo stojąc w korku. Ruszaj się jak 
najwięcej ‒ podczas rozmowy przez telefon chodź po 
pokoju, czekając na autobus spaceruj po przystanku. 
Nawet siedząc, możesz ćwiczyć. Przy biurku wyprostuj 
plecy i jedną nogę unieś wyprostowaną w górę, trzymaj 
kilka sekund, potem druga noga. Siedząc, wykonaj skło-
ny na boki, raz na jedną stronę, raz na drugą, tak jakbyś 
podnosił długopis z podłogi. 

ĆWICZ WSZECHSTRONNIE 
Należy dobierać takie formy aktywności fizycznej, które 
będą wszechstronnie oddziaływały na nasz organizm. 
W optymalnym treningu powinny się znaleźć ćwiczenia 
wytrzymałościowe (inaczej aerobowe), takie jak marsz, 
bieg, jazda na rowerze, pływanie lub ćwiczenia na sprzę-
cie cardio na siłowniach (bieżnia, orbitrek, rowerek). 
Taki wysiłek dobrze byłoby podejmować na zmianę 
z ćwiczeniami siłowymi na siłowni. Ponadto zaleca się 
wplatanie w  treningi ćwiczeń rozciągających oraz ko-
ordynacyjnych ćwiczących równowagę. Pamiętajmy 
o systematyczności trenowania. Zbyt rzadki trening nie 
przyniesie pożądanych zmian w organizmie. Dla efektu 
zdrowotnego zaleca się co najmniej dwie, a najlepiej od 
trzech do pięciu sesji treningowych na tydzień, każda po 
około 30‒45 minut. 
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Zaniedbywane przez lata wpływają na obniżenie odpor-
ności, zaburzenia koncentracji oraz powstawanie po-
ważnych chorób. Wielu z nich nie kojarzy się ze złym 
sposobem odżywiania. Choroby dietozależne to mię-
dzy innymi otyłość, cukrzyca, celiakia, ale też miaż-
dżyca, choroby oczu, układu moczowego, jelit, trzustki 
i wątroby, a także nowotwory. Warto więc zadbać o dobrostan 
pracowników, który przełoży się na efektywność organizacji.
Należy pamiętać również o tym, że rynek pracy bardzo 
się zmienia. W związku z transformacją „rynku praco-
dawcy” na „rynek pracownika” organizacje muszą do-
pasowywać się do zmieniających się potrzeb pracowni-
ków, aby nie tylko przyciągnąć do siebie najlepszych, ale 
sprawić, by nie chcieli odejść. Według badań Instytutu 
Gallupa pracownicy jako najbardziej pożądane cechy 
wymieniają posiadanie znaczenia i celu swojej pracy. 
W związku z tym coraz częściej trend work-life balance 
zastępuje job crafting.

JAK WPROWADZIĆ WELLBEING W ORGANIZACJI? 
Tworzenie środowiska wellbeing (czyli dobrostanu na pię-
ciu poziomach życia: finanse, zdrowie fizyczne, sens, rela-
cje, społeczność) w miejscu pracy należy zacząć od zdia-
gnozowania głównych problemów i potrzeb pracowników. 
Dokładne określenie obszarów, które wymagają poprawy, 
pozwala na dobranie odpowiednich narzędzi. Efektywne 
we wdrażaniu wellbeingu są kompleksowe programy edu-
kacyjne, których celem jest budowanie świadomości dane-
go aspektu wśród pracowników oraz wywoływanie wśród 
nich potrzeby wprowadzania zmian w życie. Nie można 

W zdrowym ciele 
zdrowy duch

 „Niechaj pożywienie będzie twoim lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem” 
– słowa Hipokratesa nie tracą na aktualności. Od dawna wiadomo, że styl 
życia i sposób odżywiania mają ogromny wpływ na poziom samopoczucia 
i zdrowia. Wiele badań potwierdza, że codzienne złe samopoczucie pra-
cowników wynika z braku prawidłowych nawyków żywieniowych.

zapomnieć o tym, że każda zmiana – nawet pozytywna – 
może budzić niechęć i lęk. Dlatego każde przekształcenie 
należy wprowadzać stopniowo. 

KROK 1. BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI
Zdrowie fizyczne jest subkomponentem zdrowia psychicz-
nego i dobrego samopoczucia. Chcąc tworzyć kulturę or-
ganizacyjną przedsiębiorstwa opartą na wartości, jaką jest 
zdrowie, warto zapewnić pracownikom możliwość budo-
wania go w miejscu pracy. Pomocne będą warsztaty eduka-
cyjne w zakresie zdrowego odżywiania. 
Warto pokazać pracownikom, jak zdrowe odżywia-
nie kształtuje nastrój oraz funkcjonowanie poznawcze. 
Dla przykładu: regularne picie kawy z kofeiną zmniejsza 
długość i jakość snu. Osoby, które odczuwają niepokój 
i cierpią na bezsenność, mają większe zapotrzebowanie 
na kwasy omega 3 i 6 oraz witaminę D, które pomagają ra-
dzić sobie z symptomami depresji. Spadek koncentracji czy 
syndrom przewlekłego zamęczania mogą być przyczyną nie-
doborów pokarmowych głównych składników odżywczych, 
w tym witamin, które występują w warzywach i owocach.
Świadomość, że jedzeniem można wpływać na samopo-
czucie i funkcjonowanie organizmu, jest pierwszym kro-
kiem do zmiany nawyków. 

KROK 2. INICJOWANIE ZMIAN
Model opisujący fazy nabywania kompetencji zaczyna się od 
„nieświadomej niekompetencji”. Oznacza to, że pracownicy 
nie zdają sobie sprawy, że nieprawidłowo się odżywiają, a ich 
problemy ze zdrowiem czy koncentracją wynikają z diety.

EWA
STĘPIEŃ

health partner w programie 
motywacyjno-zdrowotnym 
Spirolife,
ewa.stepien@spiro.life

SYLWIA 
GÓRZNA

edukator żywieniowy,  
specjalista corporate well-
ness, właściciel projektu
EdukacjaŻywieniowa.pl,
sgorzna@edukacjazywie-
niowa.pl
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Pracodawca, edukując w aspekcie zdrowia oraz zapew-
niając wyposażone zaplecze kuchenne czy dostęp do 
zdrowych przekąsek, wspiera pracownika, aby znalazł 
się na kolejnym etapie – „świadomej niekompetencji”. 
Wówczas pracownik zacznie zastanawiać się, jak powi-
nien się odżywiać, aby zniwelować bóle głowy i brzucha, 
zmęczenie, problemy z koncentracją, niestrawność czy 
rozdrażnienie. Są to powszechne problemy pracowni-
ków. Aż 47 proc. ankietowanych przez zespół Edukacji 
Żywieniowej.PL zgłaszało co najmniej trzy z powyż-
szych dolegliwości.
Pracodawca odpowiednio kształtując środowisko pra-
cy może pomóc pracownikowi w nabyciu „świado-
mej kompetencji” w zakresie prawidłowego dbania 
o zdrowie i odżywianie w miejscu pracy, gdzie spożywa aż  
50 proc. zapotrzebowania na energię w ciągu dnia. Do-
starczanie do miejsca pracy warzyw i owoców zwięk-
szy ich spożycie przez pracowników dzięki dostępno-
ści poznawczej. Pozwala ona podejmować korzystne 
decyzje jedzeniowe. Oznacza to, że pracownik bez wysił-
ku zwiększy spożycie porcji warzyw i owoców na dzień, 
ponieważ nie będzie musiał pamiętać o zabraniu ich 
z domu, a zawsze w momencie odczucia głodu bę-
dzie je miał pod ręką. Po pewnym czasie zauwa-
ży korzystne zmiany w swoim samopoczuciu fizycz-
nym i psychicznym, co przełoży się na chęć zmiany 
w sposobie odżywiania.  
Warto wiedzieć, że już 200 g warzyw lub owoców dziennie 
zmniejsza ryzyko:
– chorób serca o 16 proc.,
– udaru o 18 proc.,
– chorób układu sercowo-naczyniowego o 13 proc. 

KROK 3. WSPIERANIE ZMIAN  
Wsparcie wdrożonej idei wellbeingu w dobrze zaprojekto-
wanym środowisku pracy jest niezwykle istotne. Do zinter-
nalizowania wartości, jaką jest dbanie o zdrowie poprzez 
świadome jedzenie, potrzebna jest długofalowa eduka-
cja. Pracodawcy mogą organizować szkolenia, dotyczące 
związku jedzenia z samopoczuciem, kształtowania nawy-
ków żywieniowych i utrzymywania zmiany stylu życia. Ta-
kie oddziaływania pozwolą nie tylko zainicjować zmianę, 
ale trwale ją utrzymywać.

KORZYŚCI Z WPROWADZENIA WELLBEINGU
Obecnie pracę traktuje się jako nieodłączną części życia. 
W związku z ideą job craftingu, który odpowiada na po-
trzeby pracownika, organizacja może przejąć rolę kształto-
wania nawyków żywieniowych i dbałości o zdrowie fizycz-
ne. Warto wspierać pozytywną zmianę życia pracowników, 
która bezpośrednio przełoży się dla pracodawcy na: niższy 
wskaźnik absencji chorobowej, obniżenie kosztów ubez-
pieczenia zdrowotnego i wyższą produktywność całej or-
ganizacji. Według badań Instytutu Gallupa, dzięki identy-
fikacji z przedsiębiorstwem zatrudnieni  wyrażają większą 
chęć pozostania w miejscu pracy oraz silne zaangażowanie. 
Wyższy jest również wskaźnik wydajności oraz prawdopo-
dobieństwa odniesienia sukcesu.

Pracodawca odpowied-
nio kształtując środowi-
sko pracy, może pomóc 

pracownikowi w nabyciu 
„świadomej kompetencji” 
w zakresie prawidłowego 
dbania o zdrowie i odży-
wianie w miejscu pracy, 

gdzie spożywa aż 50 proc. 
zapotrzebowania na ener-
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doradca podatkowy, 
Counsel, kancelaria  
Hogan Lovells

Wyłączenie niektórych 
świadczeń z podstawy 
wymiaru składek  
ubezpieczeniowych

W świetle przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wy-
miaru składek stanowi przychód ze stosunku pracy ustalony zgodnie 
z regulacjami podatkowymi. 

Szczegółowe zasady w tym zakresie określono w przepisach 
wykonawczych, w  tym w  rozporządzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. (Rozporządzenie), 
które zawiera m.in. listę wyłączeń z  podstawy wymiaru 
składek. Niniejszy artykuł dotyczy wyłączenia wskazanego 
w § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia, które obejmuje „ko-
rzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, 
regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradza-
niu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niż-
szych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów 
lub usług oraz korzystaniu z  bezpłatnych lub częściowo 
odpłatnych przejazdów środkami lokomocji”.

PODSTAWA PRAWNA ŚWIADCZENIA
Pierwszą przesłanką wyłączenia świadczeń z podstawy wy-
miaru składek na podstawie cytowanego przepisu jest więc 
uregulowanie uprawnień do ich uzyskania w odpowiednich 
dokumentach. Na tym tle organy ZUS wielokrotnie pod-
kreślały, że dana korzyść nie może podlegać wyłączeniu 
z  oskładkowania wówczas, gdy udostępniona jest pracow-
nikowi na innej podstawie, np. w umowie o pracę. Z kolei 
w ocenie Sądu Najwyższego (wyrok z 6 maja 2010 r., sygn. 
akt II UK 337/09) warunek ten powinien podlegać samo-
istnej wykładni, niezależnej od innych aktów prawnych: 
„W  przepisie tym wymienia się właśnie wyłącznie źródła 
prawa pracy niemające zakotwiczenia w Konstytucji i odwo-
łuje się do przepisów swoistych dla prawa pracy w sposób 
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odmienny od wymienienia ich w art. 9 § 1 k.p. O ile w tym 
przepisie mowa jest o  Kodeksie pracy oraz przepisach in-
nych ustaw i  aktów wykonawczych, określających prawa 
i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postano-
wieniach układów zbiorowych pracy i  innych opartych na 
ustawie porozumieniach zbiorowych, regulaminach i statu-
tach określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, 
o  tyle regulacja w  zakresie ustalania składek na ubezpie-
czenie społeczne nakazuje w  omawianym rozporządzeniu 
uwzględniać układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagra-
dzania oraz – bliżej niesprecyzowane – przepisy o wynagra-
dzaniu. […] Formą prawną „przepisów o  wynagradzaniu” 
mogą być postanowienia uchwały wspólników. […]”.

PRACOWNIK POWINIEN PARTYCYPOWAĆ W KOSZ-
TACH BENEFITU
Kolejnym warunkiem skorzystania z  wyłączenia składko-
wego jest uprawnienie pracownika do zakupu towarów 
lub usług po cenach niższych niż detaliczne. Taki sposób 
sformułowania przepisu wskazuje, że z  wyłączenia tego 
nie korzystają benefity nieodpłatne: jedynym wyjątkiem 
jest udostępnienie pracownikom bezpłatnych przejaz-
dów „środkami lokomocji”. W  decyzji nr 70 z  13 lutego 
2013 r., znak DI/100000/451/64/2013, ZUS stwierdził, że  
„warunkiem obligatoryjnym, który umożliwia płatnikowi 
składek skorzystanie z  wyłączenia przewidzianego wska-
zanym wyżej przepisem, jest partycypowanie pracownika 
w kosztach uzyskania świadczeń, o których traktuje przepis. 
Skoro więc […] wartość finansowanych świadczeń kwalifiko-
wana jest jako przychód z tytułu zatrudnienia w ramach sto-
sunku pracy, zapis o korzyści wynika z przepisów o wynagra-
dzaniu i przewidziana jest częściowa odpłatność pracownika 
za pakiet świadczeń medycznych, przyjąć należy, iż spełnione 
zostały warunki ustanowione w § 2 ust. 1 pkt 26 […]”.

CO ZE ŚWIADCZENIAMI W GOTÓWCE?
Innym wnioskiem wynikającym z  wykładni omawianego 
przepisu może być uznanie, że wyłączenie składkowe nie 
obejmuje korzyści wypłacanych pracownikom w  gotów-
ce. Potwierdzając tę wykładnię w decyzji nr 188 z 21 maja 
2014 r., znak DI/100000/43/424/2014, ZUS podkreślił, że 
wyłączeniu z  podstawy wymiaru składek podlegają jedy-
nie te przychody, które przybierają postać niepieniężną. 
Natomiast w decyzji nr 384 z 3 października 2013 r., znak 
DI/100000/451/1307/2013, idąc podobnym tropem ZUS 
wyjaśnił, że z podstawy wymiaru składek nie można wy-
łączyć ekwiwalentu pieniężnego uzyskiwanego przez pra-
cownika z przeznaczeniem na zakup biletu lub jako zwrot 
poniesionych kosztów związanych z jego kupnem. 
Innego zdania były jednak sądy; przykładowo Sąd Ape-
lacyjny w Poznaniu w wyroku z 27 września 2012 r. sygn. 
III AUa 445/12 rozstrzygnął, że „każde przysporzenie 
majątkowe, w  tym także ekwiwalenty pieniężne z  tytu-
łu ponoszonych kosztów przejazdów do pracy środkami 
lokomocji wypłacane pracownikom przez pracodawcę 
na podstawie aktów lub przepisów prawa pracy, podle-
gają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek […]”. Jed-
nocześnie Sąd podkreślił znaczenie faktu, że w  przed-

miotowej sprawie wypłacone kwoty ekwiwalentów 
pozostawały w związku z rzeczywistymi kosztami dojaz-
dów do pracy – pracownik otrzymywał kwoty ryczałtów 
za dojazd do pracy w różnej wysokości w zależności od 
liczby dni przepracowanych w danym miesiącu. Podob-
nie orzekał wcześniej Sąd Najwyższy w  wyrokach z  3 
kwietnia 2008 r., sygn. akt II UK 172/07 oraz z 9 grudnia 
2009 r., sygn. akt I UK 201/09.

CZYM SĄ ŚRODKI LOKOMOCJI?
Kolejne zagadnienie dotyczy tego, czy można wyłączyć 
z podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych dodatko-
we świadczenie pieniężne dla pracownika dojeżdżającego 
do pracy własnym środkiem transportu. Organy ZUS pre-
zentują zasadniczo stanowisko, że treść powołanego prze-
pisu rozporządzenia wyklucza takie wyłączenie, bowiem 
przez korzystanie z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych 
przejazdów środkami lokomocji należy rozumieć wyłącz-
nie korzystanie z  transportu publicznego lub transportu 
organizowanego przez pracodawcę. Taki pogląd znajduje-
my przykładowo w decyzji nr 24 z 16 stycznia 2015 r., znak 
DI/100000/43/1489/2014: „[…] udostępnienie samochodu 
służbowego nie może być […] uznane za »przejazdy środ-
kami lokomocji«, o których mowa w drugiej części przepi-
su § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządzenia. Pod tym pojęciem 
należy rozumieć zorganizowaną i  usystematyzowaną for-
mę przemieszczania się (np. zapewnienie biletu lotniczego, 
czy też każdorazowe odwożenie prezesa […] samochodem 
służbowym po pracy […], a nie udostępnienie pracowni-
kowi do swobodnego używania środka lokomocji (np. sa-
mochodu służbowego)”.
Podobne stanowisko pojawia się w decyzji ZUS nr 252/2014 
z  27 marca 2014  r., znak DI/200000/43/252/2014, doty-
czącej sytuacji, w  której pracownicy firmy dobrowolnie 
organizowali się, by wspólnie dojeżdżać do miejsca pra-
cy prywatnym samochodem jednego z  nich. Pracodawca 
uznając, że jest to działanie zgodne z zasadami współżycia 
społecznego i zasługuje na aprobatę, zamierzał wprowadzić 
dodatkowe świadczenie pieniężne w  formie ekwiwalentu, 
przyznawanego kierowcy lub właścicielowi danego pojaz-
du. Organ ZUS uznał jednak, że wartości takiego ekwiwa-
lentu nie można zwolnić z oskładkowania, i powołał argu-
menty podobne jak powyżej.

ŚWIADCZENIA DLA CZŁONKÓW RODZINY
Odnosząc się natomiast do podmiotowego zakresu wyłą-
czenia objętego przepisem § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządze-
nia, ZUS wyjaśnił (decyzja nr 188 z 21 maja 2014 r., znak 
DI/100000/43/424/2014), że skorzystanie z niego jest także 
dopuszczalne w przypadku przekazywania biletów najbliż-
szym członkom rodziny pracownika. Przywołany przepis 
nie dokonuje bowiem rozróżnienia, czy bilety przekazane 
pracownikowi zostaną wykorzystane przez niego, czy też 
przez członków jego rodziny. Istotne jest jednak szcze-
gółowe uregulowanie tej kwestii w  przepisach płacowych 
obowiązujących u pracodawcy – należy w nich precyzyjnie 
określić krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania 
z danych świadczeń.
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Skutki podatkowe  
szkoleń  
e-learningowych

Coraz częściej pracodawcy szkolą pracowników drogą on-line, finansując 
dla nich udział w szkoleniach e-learningowych. Jest to dobry sposób na 
zaoszczędzenie wydatków związanych z dokształcaniem pracowników, 
takich jak: dojazd, nocleg czy pokrycie kosztów wyżywienia. Szkolenia 
e-learningowe to świadczenia  na podnoszenie kwalifikacji zawodowych  
korzystające ze zwolnienia od podatku dochodowego. 

E-learning jest formą nauczania lub dokształcania z  wyko-
rzystaniem sieci komputerowych i  sieci internet. Pozwala na 
ukończenie kursów, szkoleń  czy nawet  studiów bez koniecz-
ności obecności nauczyciela. Obecnie ta forma nauczania 
uzupełnia również tradycyjny sposób nauczania czy szkolenia 
pracowniAków. Uczestnicy szkoleń czy studiów w systemie e-
-learningowym uzyskują poświadczenie ich ukończenia, tak 
jak w przypadku tradycyjnego systemu nauczania. 

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH  
WEDŁUG KODEKSU PRACY
W myśl art. 1031 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r.  Kodeksu 
pracy (dalej w  skrócie Kp.) przez podnoszenie kwalifika-
cji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie 
wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pra-
codawcy albo za jego zgodą. Warto wskazać, że regulacje 
zawarte w art. 1031-1036 Kp. rozróżniają zakres świadczeń 
przysługujących pracownikom w  zależności od tego, czy 
pracownik:
– podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy 
albo za jego zgodą bądź 
– zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej 
inicjatywy.
W  zależności od tego, czy pracownik korzysta ze szkole-
nia e-learningowego z inicjatywy pracodawcy albo za jego 
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zgodą, czy zdobywa wiedzę z własnej inicjatywy, mamy do 
czynienia z różnymi  skutkami podatkowymi. 

NIE MNIEJ KORZYSTNIE NIŻ W KODEKSIE PRACY
Zazwyczaj pracodawca zawiera  na piśmie z pracownikiem 
podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określają-
cą wzajemne prawa i  obowiązki stron. Podstawowa treść 
umowy powinna być oparta na określeniu dodatkowych 
świadczeń pracodawcy na rzecz pracownika do urlopu 
szkoleniowego oraz zwolnienia z  całości lub części dnia 
pracy. Należy pamiętać jednak, że postanowienia umo-
wy nie mogą być  mniej korzystne niż przepisy Kodek-
su pracy wynikające z  art. 1034 § 1 i  2 Kp. Jednakowoż 
pracodawca nie ma obowiązku zawarcia umowy, jeżeli 
nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania 
w  zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych zgodnie z  art. 1034 § 3 Kodeksu pracy. Dla 
celów dowodowych wskazane jest jednak, by pracow-
nik  dysponował pisemnym potwierdzeniem zgłoszenia 
chęci szkolenia pracownika bądź udzielenia zgody na 
szkolenie. Może to być pismo zaadresowane do pracow-
nika indywidualnie bądź adnotacja w aktach pracodawcy.  
W przypadku umowy szkoleniowej powinna być ona pod-
pisana prze obie strony, zarówno przez pracownika, jak i   
pracodawcę. 

UPRAWNIENIA PRACOWNIKA 
Do podstawowych uprawnień pracownika związanych 
z  podnoszeniem kwalifikacji zawodowych należy czas 
wolny od pracy, za który zachowuje on prawo do wyna-
grodzenia zgodnie z art. 1031 § 3 Kp. W czasie szkolenia 
pracownik nie powinien wykonywać obowiązków zawodo-
wych, np. odbierać lub wykonywać telefonów służbowych. 
Czas szkolenia jest czasem przeznaczonym wyłącznie na 
dokształcanie pracownika.

RÓŻNICE W SKUTKACH PODATKOWYCH
Sfinansowanie przez pracodawcę, zgodnie z  przepisami Ko-
deksu pracy, kosztów kursu e-learningowego z  inicjatywy 
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pracodawcy stanowić będzie dla pracownika przychód, o któ-
rym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (dalej w skrócie updof), jednakże ze względu 
na zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 90 updof praco-
dawca nie jest zobowiązany do naliczania i  odprowadzania 
podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.Na-
tomiast świadczenia pracodawcy polegające np. na opłace-
niu kosztów kursu e-learningowego pracownikowi, który 
zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności z własnej ini-
cjatywy, nie są objęte zwolnieniem od podatku określonym 
w art. 21 ust. 1 pkt 90 updof, a w rezultacie stanowią przy-
chód tej osoby ze stosunku pracy podlegający opodatkowa-
niu podatkiem dochodowym. Zasady powyższe zostały rów-
nież potwierdzone w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej  
w Bydgoszczy z 14 czerwca 2011 r. nr ITPB2/415-286/11/MU.

Podstawa prawna:
· Ustawa z   26 czerwca 1974 r.  Kodeks Pracy (Dz.U. nr 69  
poz. 332  ze zm.).
· Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych ( Dz.U.  Nr 80, poz. 350 z późn. zm.). 
Interpretacje
· Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w  Bydgoszczy  
z 14 czerwca 2011 r. nr ITPB2/415-286/11/MU.

E-learning jest formą 
nauczania lub dokształ-
cania z wykorzystaniem 

sieci komputerowych  
 i  sieci internet.

reklama
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Ogólnie rozumiana tajemnica pracodawcy lub „tajemni-
ca zakładowa”, zgodnie z art. 100 § 2 Kodeksu pracy, jest 
to szereg informacji, których ujawnienie mogłoby nara-
zić pracodawcę na szkodę. Katalog zagadnień objętych 
taką tajemnicą nie jest z góry ustalony, co uprawnia do 
swobodnego tworzenia zakresu informacji, które pod-
legają zachowaniu w  tajemnicy u  danego pracodawcy. 
Jedynymi wymogami stawianymi dla uznania danej in-
formacji za podlegającą zachowaniu w tajemnicy przez 
pracownika jest okoliczność, czy informacja ta jest nie-
jawna, dotyczy działalności pracodawcy i  czy jej ujaw-
nienie obiektywnie może narazić go na szkodę, tj. po-
wodować ujemne skutki w jego sferze materialnej bądź 
niematerialnej. Nieskonkretyzowany katalog informacji 
mogących być objętych tajemnicą pracodawcy oznacza, 
że jako poufne powinny być traktowane przez pracow-
nika wszelkie informacje, które uzyskał w  związku ze 
świadczeniem pracy, a  których to ujawnienie mogłoby 
narazić pracodawcę na szkodę.
Pracodawca ma również uprawnienie do szczegółowego 
wskazania konkretnych informacji, które objęte są ta-
jemnicą, co znajduje najczęściej odzwierciedlenie w tre-

Tajemnica pracodawcy  
i przedsiębiorstwa  
– obowiązki pracownika

Aktualne warunki gospodarcze definiują informację, jako jedno z podsta-
wowych i najbardziej pożądanych dóbr przedsiębiorcy. W związku z tym, 
prócz naturalnie obowiązku świadczenia pracy, każdy pracownik posiada 
względem pracodawcy wiele innych powinności, z  których jedną z  naj-
ważniejszych jest obowiązek zachowania tzw. tajemnicy pracodawcy oraz 
zawierającej się w niej tajemnicy przedsiębiorstwa.

ści zawieranych przez niego umów o  pracę lub regula-
minach pracy. Istotnym jest przy tym, aby nie były to 
informacje powszechnie znane, nawet w  sferze specja-
listycznej, bądź nie dotyczyły rozwiązań ogólnie stoso-
wanych w danej branży, nie przypisanych indywidualnie 
konkretnemu pracodawcy.

NARUSZENIE TAJEMNICY PRACODAWCY
Do naruszenia tajemnicy pracodawcy może dojść zarówno 
poprzez ujawnienie przez pracownika chronionych nią in-
formacji, czy to konkretnemu podmiotowi czy też publicz-
nie, jak i poprzez uzyskanie wiedzy o nich przez nieupraw-
nionego pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z  dnia 6 
czerwca 2000 r. – sygn. akt I PKN 697/99). Z powyższego 
zaś wynika, że pozyskiwanie przez pracownika informacji 
o pracodawcy, do posiadania których nie jest on powołany 
z  uwagi na zajmowane stanowisko bądź zakres obowiąz-
ków, również może stanowić naruszenie takiej tajemnicy.
W  skutek naruszenia tajemnicy pracodawcy może dojść 
do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, cho-
ciażby z powodu utraty zaufania do pracownika w związku 
z  naruszeniem przez niego obowiązków pracowniczych. 

MICHAŁ 
DYTKOWSKI

radca prawny
Ciszewski & Prawnicy
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Zarówno zaś zawinione umyślnie przez pracownika uchy-
bienie obowiązkom pracowniczym, jak i  ich naruszenie 
z winy nieumyślnej stanowi przyczynę uzasadniającą wy-
powiedzenie umowy o  pracę (wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 25 października 1995 r. - sygn. akt I PRN 77/95).
Naruszenie tajemnicy pracodawcy może mieć również 
charakter ciężkiego naruszenia obowiązków pracowni-
czych, skutkującego rozwiązaniem umowy o  pracę bez 
zachowania terminów wypowiedzenia z  winy pracow-
nika. Niezbędnym do zaistnienia ciężkiego naruszenia 
obowiązków pracowniczych jest jednak określony sto-
sunek psychiczny pracownika do czynu stanowiącego 
naruszenie. Wymaganym jest bowiem, by znamionowa-
ła je ciężka wina (tzw. subiektywna), przez którą rozu-
mie się umyślność lub rażące niedbalstwo (wyrok Sądu 
Najwyższego z  dnia 17 kwietnia 2009 r. – sygn. akt II 
PK 273/08). Oznacza to, że ciężkim naruszeniem obo-
wiązków pracowniczych będzie niewątpliwie świadome 
ujawnienie przez pracownika informacji objętych ta-
jemnicą. Przy ocenie zachowania pracownika pod ką-
tem ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków 
pracowniczych, należy wziąć zatem pod rozwagę towa-
rzyszące mu okoliczności, zwłaszcza stan świadomości 
i  woli pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z  dnia 1 
października 1997 r. - sygn. akt I PKN 300/97).
Aby można było mówić o naruszeniu obowiązków pracow-
niczych, polegającego na niedochowaniu tajemnicy praco-
dawcy, nie jest przy tym wymagane wystąpienie u praco-
dawcy szkody materialnej albo niematerialnej, lecz samo 
zagrożenie jego interesów. Wystarczającym jest już bowiem 
zaistnienie stanu, w  którym dochodzi do narażenia na 
ujemne skutki naruszenia tajemnicy, niezależnie od faktu 
rzeczywistego powstania szkody z tym związanej (postano-
wienie Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2012 r. – sygn. 
akt I PK 199/11).

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
W  zakresie tajemnicy pracodawcy mieści się również 
pojęcie węższe, funkcjonujące jako tajemnica przedsię-
biorstwa. Obowiązek pracownika do jej zachowania wy-
nika z Kodeksu pracy, jak i przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. - o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
która wskazuje na przykładowe informacje nią objęte, 
pozostawiając jednak otwarty dla nich katalog, zależny 
od potrzeb przedsiębiorcy i  dynamicznych warunków 
gospodarczych. Zgodnie z  art. 11 tej ustawy, przez ta-
jemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, techno-
logiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne infor-
macje posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zacho-
wania ich poufności.
Tajemnicy mogą podlegać zatem wszelkie informacje 
dotyczące stosowanych rozwiązań technicznych, wyni-
ków przeprowadzanych badań, strategii działania przed-
siębiorstwa, reklamy czy też wewnętrznej organizacji, 
ale także inne kwestie, które posiadają wartość z punktu 
widzenia gospodarczego danego przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorca winien jednak wykazać się inicjatywą 
w ochronie informacji, które chce zachować jako pouf-
ne. Niedochowanie bowiem podstawowych czynności, 
mających utrzymać konkretne informacje w  tajemnicy, 
mogą pozbawiać pracodawcę prawa do powoływania się 
na tą instytucję i wynikające z niej roszczenia. Aby za-
tem konkretne informacje mogły zostać uznane za pod-
legające ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, muszą 
być one informacjami technicznymi, technologicznymi, 
organizacyjnymi przedsiębiorstwa lub innymi informa-
cjami posiadającymi wartość gospodarczą, nie mogą 
być one ujawnione do wiadomości publicznej, a  nadto 
przedsiębiorca musi podjąć niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności (wyrok Krajowej Izby Odwo-
ławczej z dnia 28 stycznia 2016 r. – sygn. akt KIO 54/16).
Przykładowo wykorzystanie przez pracownika we wła-
snej działalności gospodarczej informacji, względem 
których przedsiębiorca nie podjął niezbędnych działań 
w celu zachowania ich poufności, należy traktować w ka-
tegoriach użycia powszechnej, aczkolwiek specjalistycz-
nej wiedzy, wobec której przedsiębiorca nie ma żadnych 
ustawowych roszczeń (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 
października 2000 r. – sygn. akt I CKN 304/00).
Realizacja uprawnienia pracodawcy do określania za-
kresu i zasad zachowania w tajemnicy informacji doty-
czących przedsiębiorstwa może mieć miejsce w każdym 
czasie, co nie narusza istotnych elementów treści sto-
sunku pracy. Powyższe zaś oznacza, że nie jest koniecz-
ne zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego wobec 
pracownika, aby obciążyć go określonymi obowiązka-
mi w tym zakresie. Odmowa przestrzegania tych zasad 
może być jednak zakwalifikowana jako ciężkie narusze-
nie podstawowego obowiązku pracowniczego i  skutko-
wać rozwiązaniem umowy o  pracę bez wypowiedzenia 
(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2007 r. – sygn. 
akt I PK 228/06).
Obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa jest 
przy tym bardziej restrykcyjny, gdyż odnosi się zarówno 
do osób, które świadczą pracę na podstawie stosunku 
pracy, ale także w oparciu o  inny stosunek prawny, np. 
umowę zlecenia. Ponadto obowiązek ten istnieje w trak-
cie trwania umowy jak i przez okres trzech lat od ustania 
tego stosunku prawnego.
Istotnym w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębior-
stwa jest przy tym fakt, iż poza sankcjami wobec pracow-
nika przewidzianymi w Kodeksie pracy, stanowi on także 
czyn nieuczciwej konkurencji, który jest objęty również 
sankcjami karnymi, w postaci grzywny, kary ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

Podstawa prawna:
· ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. 
U. z 1974 r., Nr 24, poz. 141, t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 
1666);
· ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. – o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211, 
t.j.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503).
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Reżyseria: 
Kasia Rosłaniec
Obsada: 
Magdalena Berus, 
Łukasz Simlat, Tomasz 
Tyndyk, Danuta Stenka, 
Jacek Poniedziałek, 
Tygo Gernandt , Marta 
Nieradkiewicz, Izabela 
Kuna, Hanna Koczewska, 
John Porter 
Premiera: 
5 maja 2017
Gatunek: dramat

SZATAN KAZAŁ TAŃCZYĆ

Karolina, jak wiele współczesnych 20-, 30-latek – żyje szybko, intensywnie, 
pragnie doświadczyć wszystkiego ze zdwojoną siłą. W odróżnieniu od większości 
rówieśników nie pracuje w korporacji – jest artystką, jakiś czas temu wydała 
pierwszą powieść, współczesną wersję „Lolity”, która stała się międzynarodowym 
sukcesem. Dziewczyna wiedzie nihilistyczny tryb życia, spędzając czas na podró-
żach po świecie, romansach i ostrych imprezach. Ale jej życie wypełnia pustka, 
której nie są w stanie pokonać ani narkotyki, ani seks. Świat Karoliny, żyjącej 
w cieniu nieradzącej sobie z przemijaniem matki i atrakcyjniejszej siostry Matyldy, 
stopniowo się rozpada… Info

Riko prawie bocian
Osierocony jako pisklę i wychowany przez bociany, 
wróbel Riko święcie wierzy, że sam jest bocianem. 
Prawdę o swoim pochodzeniu odkrywa dopiero 
w porze migracji, gdy przybrani rodzice – bojąc się, 
że Riko nie podoła podróży– nie pozwalają mu lecieć 
do Afryki. 

Reżyseria: Toby Genkel, Reza Memari
Premiera: 5 maja 2017
Gatunek: animowany/przygodowy

Gwiazdy
Posiadający polsko-niemieckie korzenie Jan Banaś 
dorasta na Śląsku. Od dzieciństwa jego największą 
pasją jest piłka, a największym rywalem oddany kum-
pel, Ginter. Z czasem rywalizacja przyjaciół przenosi 
się z podwórka na stadiony śląskich klubów – Polonii 
Bytom i Górnika Zabrze. A to nie koniec ich zmagań.         

Reżyseria: Jan Kidawa-Błoński
Obsada: Mateusz Kościukiewicz, Sebas-
tian Fabijański, Karolina Szymczak
Premiera: 12 maja 2017
Gatunek: dramat

FIL
M

FIL
M
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Reżyseria:  
James Ponsoldt
Obsada: Karen Gillan, 
Emma Watson, Tom 
Hanks
 Premiera: 
19 maja 2017
Gatunek: science fiction/
dramat/thriller

Reżyseria: 
Teresa Kurpias-
-Grabowska
Obsada: Julia 
Komorowska /Wiktoria 
Guzek, Tina Popko / Mar-
ta Wardyńska, Krzysztof 
Bartłomiejczyk / Piotr 
Makarski, Marta Rytter 
/ Julia Tomaszewska, 
Przemysław Wyszyński, 
Gabriela Jóźwiak / 
Sandra Zuzda i inni
Teatr Rampa,Warszawa,  
www.teatr-rampa.pl

The Circle. Krąg
Porywający thriller na podstawie światowego bestsellera Dave’a Eggersa, 
określanego przez „The New York Times” mianem książki proroczej. Na wielki ekran 
przeniesiona została szokująca wizja świata kontrolowanego za pośrednictwem 
Internetu i mediów społecznościowych, w którym słowo „prywatność” przestaje 
istnieć, a dogłębna inwigilacja staje się codziennością. W rolach głównych: 
dwukrotny zdobywca Oscara – Tom Hanks, olśniewająca gwiazda „Pięknej i Bestii” 
i „Harry’ego Pottera” – Emma Watson oraz odkrycie widowiska „Gwiezdne wojny: 
Przebudzenie mocy” – John Boyega.

Księżniczka Sara
Losy dziewczynki, która z otaczanej czułą opieką córki angielskiego oficera staje się 
służącą, przekonują widzów, że prawda o człowieku tkwi w wytrwałości, z jaką czyni 
dobro, a szlachetność charakteru to skarb, którego nikt nie może odebrać

Info

Info

Info

FIL
M

TE
AT

R

TE
AT

R

Ziemianie
 A co, gdyby Ziemia mogła mówić? Gdyby rośliny, 
drzewa wydawały dźwięki? Gdyby warzywa, 
oprócz witamin, gromadziły historie? Co by nam 
powiedziały? O lasach, które wycinamy pod drogi, 
o łąkach, które zamieniamy w parkingi, o polach, 
które zasypujemy pestycydami? O tym, co będzie, 
kiedy już zjemy wszystkie zwierzęta. I kiedy znikną 
ostatnie pszczoły. Przyłóż ucho do ziemi i posłuchaj. 
Mówią Ziemianie.

Reżyseria: 
Lena Frankiewicz
Obsada:  Agata 
Cejba (gościnnie), 
Kamila Chruściel, Anna 
Makowska-Kowalczyk, 
Tomasz Maśląkowski, 
Grzegorz Mazoń
Wrocławski Teatr Lalek, 
Wrocław, 
www.teatrlalek.
wroclaw.pl



64

Skuteczna komunikacja  
w nowoczesnej organizacji
Jak skutecznie komunikować się ze swoimi konsumentami 
w dobie nowych mediów i zmieniających się trendów?  
Jak nawiązywać trwałe relacje z partnerami biznesowy-
mi? Jak motywować pracowników i dawać im poczucie 
satysfakcji z pracy? Odpowiedzi na te pytania zawiera 
prezentowana publikacja.
Magdalena Jaworowicz,  
Piotr Jaworowicz
Wydawnictwo DIFIN SA
49 zł

Wolny Strzelec

Etat czy własna działalność gospodarcza? Co robić,  
by odnieść sukces jako wolny strzelec? Autor przekonuje, 
że „bycie na swoim” oznacza liczne korzyści: wyższe 
zarobki, więcej czasu wolnego, satysfakcję płynącą 
z kontroli swego losu. Druga strona tego wyboru to 
ogromna samodyscyplina, wyrobienie w sobie „mental-
ności biznesmena”, umiejętne zarządzanie sobą.

Marek Kądzielski
Wydawnictwo POLTEXT
39,90 zł

Myśl i bogać się.  
Orientacja na cel
Jeśli poznałeś katalog zasad Napoleona Hilla zapre-
zentowany w jego absolutnie jedynej, ponadczasowej 
książce „Myśl i bogać się” , to czas dodać do niej kolejną 
– „Orientację na cel”.
Droga do sukcesu zawodowego i osobistego nie jest 
jednokierunkowa. 

Greg S. Reid
Wydawnictwo STUDIO EMKA
29,90 zł

Z miłości porzuciła rolę, która trafia się aktorce raz na sto lat. O mały włos – aż trzy-
krotnie – nie straciła życia. Zwymyślała komisję egzaminacyjną krakowskiej szkoły 
teatralnej, uwiodła swą grą rosyjskiego dramaturga i jako pierwsza polska aktorka 
pokazała na dużym ekranie biust.
A wszystko to – jak sama mówi – zaczęło się w dniu, w którym biegnąc przez 
krakowski rynek, „przeskoczyła Sukiennice”.
Odżegnuje się od wizerunku ciepłej mamuśki, który przez lata wykreowały media. 
Marzenia zaczęła spełniać dopiero po sześćdziesiątce. Dziś nie boi się opowiedzieć 
o swoich życiowych zmaganiach.
Znana z powściągliwości, po raz pierwszy szczerze mówi o swoim prywatnym życiu, 
walce z chorobą, teatrze, pasjach, miłości i drodze do kariery.
Anna Seniuk – aktorka w błyskotliwej i odważnej rozmowie z córką, Magdaleną 
Małecką–Wippich.

Anna Seniuk, Magdalena Małecka–Wippich 
Wydawnictwo Znak Literanova
39,90 zł

NIETYPOWA 
BABA JESTEM

Książki  
są jak 

towarzy-
stwo,  
które  
sobie 

człowiek  
dobiera.

Monteskiusz
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Coaching odczarowany
W poszczególnych rozdziałach autor z rzadko spotykanym dystansem i humorem 
dzieli się swoją ekspercką wiedzą na temat coachingu sprzedawców, executive 
coachingu oraz stosowania stylu coachingowego przez menedżerów w codziennej 
praktyce biznesowej.

Robert Grzybek
Wydawnictwo MT BIZNES
39,90 zł

Kocia sprzedaż, czyli czego 
możemy nauczyć się od spryt-
nej kotki
Autor jest handlowcem. Z natury, praktyki i pasji. 
Sprzedawaniu poświęcił ponad dwadzieścia lat 
swego życia, siedemnaście lat szkolenia młodych 
sprzedawców oraz mnóstwo czasu na pisanie 
bestsellerowych książek. 

Arkadiusz Bednarski
Wydawnictwo ONEPRESS
39 zł

Sensotwórczość

Książka ta pokazuje, jak doskonalić działanie jednostek, 
zespołów i organizacji. Pomaga w rozwiązywaniu 
problemów, z jakimi borykają się liderzy współczesnych 
firm i członkowie zespołów. Doktorzy biznesu Joanna 
Heidtman i Piotr Piasecki biorą pod lupę siedem kluczo-
wym obszarów, które we współczesnych organizacjach 
stanowią fundament sukcesu.

Joanna Heidtman, Piotr Piasecki
Wydawnictwo MT BIZNES
39,90 zł

Zarządzanie czasem. Porad-
nik dla mało efektywnych
Książka pokazuje, jak pracować efektywniej, ale nie 
ciężej,  aby w rezultacie mieć więcej czasu dla siebie 
i swych najbliższych.

Henryk Bieniok
Wydawnictwo DIFIN SA 
40 zł

Odwracanie marki
Eksplozja komunikacji i siła, którą daje klientom komunikowanie się, wywraca fir-
mę do góry nogami. Pytanie nie polega na tym, CZY twoja firma również zostanie 
postawiona na głowie, tylko KIEDY to nastąpi. Najlepsi klienci bowiem to już nie 
tylko konsumenci. To konkretni ludzie, mający nadzieje, potrzeby i emocje. Dzielą 
się z innymi ocenami, mają swoje kaprysy, wyrażają bardzo osobiste poglądy 
i sami piszą własne historie.

Marty Neumeier
Wydawnictwo STUDIO EMKA
34,90 zł
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MAREK
SKAŁA

MEGALIT  
Instytut Szkoleń

właściciel/trener
marek.skala@megalit.pl

Majowy długi weekend za nami, przed nami kolejne. Są jak dobre CV. To co najciekawsze – talen-
ty – jest ukryte zazwyczaj pod typowym MBA. Standardowym i drogim. Podobnie jest w podróży. 
Typowe kierunki zatłoczone. Drogie bilety, przepełnione hotele, restauracje i muzea. Trzeba talentu, 
by znaleźć atrakcyjnego kandydata z talentem. Podobnie szukajmy atrakcyjnych miejsc na wyjazdy 

– to, co wartościowe, zazwyczaj jest ukryte głębiej.

Zarządzanie talentami  
– na długi weekend…

Mój majowy weekend to licząca 1850 km podróż przez 
Norymbergę, Ulm, Monachium, Salzburg i Czeski 
Krumlov. Noclegi tanie (z parkingiem i śniadaniem) 
– za to w centrum miast. Najdroższy? W Budziszy-
nie!, który z 28 na 29 kwietnia stał się mekką Polaków 
starających się jeszcze w piątek uciec jak najdalej od 
pracy i jak najbliżej punktów docelowych. Ale znacz-
nie ciekawsza HR-owo podróż zdarzyła mi się mie-
siąc wcześniej. Podróżowałem z Krakowa, zygzakami 
przez Śląsk, do pałacu w Mierzęcinie na szkolenie dla 
Heritage Hotels Poland; powrót zaplanowałem przez 
Gniezno i Warszawę. Również liczyła 1850 km. I była 
niezłym HR-owym case study miękkich umiejętności 
komunikacyjnych. Wraz ze skutkami. Z całej podróży 
wybrałem tylko jeden dzień. 
Niedziela, 26 marca 2017. Dzień i tak skończy się w pa-
łacu w Mierzęcinie meczem Czarnogóra – Polska wy-
granym 2:1. Długa droga, ale do wieczora sporo czasu. 
Zbawienna pomyłka w Międzyrzeczu, skręcamy nie w tę 
drogę. Lądujemy, jak chcieliśmy, w Kwilczu, ale omijamy 
Pszczew (skansen pszczelarski). Trudno. W zamian skrę-
camy na Chalin. Rosną tam dwa unikatowe dęby Robin 
Hooda z lasu Sherwood. Na miejsce docieramy drogą 
polną, cel przeprawy to barokowy dwór Kurnatowskich ‒ 
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej. Gospodarz zajęty, więc 
grzecznie czekamy. Lekcja HR-1 – bądź miły, uprzejmy 
i grzeczny. Pan Jarosław Śmierzchalski znajduje dla nas 
czas, trochę żartujemy, że te „klony dębu” to taki chwyt 
marketingowy. I się zaczęło. Lekcja HR-2 – bądź ciekaw, 
interesuj się! Dziwna konstrukcja obok dworu okazała 
się schronem dla popielic. To rzadkość, wielka atrakcja, 
program odbudowy gatunku. My, że wyglądało to jakby 
zespół uli. Rozmowa zeszła więc na ominięty Pszczew. 
Lekcja HR-3 – w każdym CV trzeba pokopać głębiej! Ten 
skansen to taka zagroda pszczelarska, natomiast przez 
ponad 100 lat była tam… szkoła kasiarzy! W ówczesnym 
mieście Betsche pod przykrywką jesziwy działała, jak 
notują kroniki kryminalne kilkunastu krajów, akademia 
złodziei i kasiarzy. Opatentowali m.in. podkuwanie koni 
„odwrotną” podkową, by zmylić pościg. Kiedy absolwen-
tom groziło więzienie, uciekali do Europy i obu Ame-
ryk. Stamtąd też przychodziły zamówienia na komplety 
narzędzi kasiarskich, które uczniowie wykonywali w ra-

mach zajęć praktyczno-technicznych. Ostatni wyczyn 
kasiarzy z Pszczewa to rabunek złotych monet z banku 
w Berlinie w1930 r. Policja przeszukała dom szefa bandy, 
ale ten ukrył monety pod gotującymi się w saganie ziem-
niakami. Monet z tego rabunku nigdy nie odnaleziono. 
W ramach rewanżu dzielimy się z panem Jarosławem 
(Lekcja 4 – nigdy na sępa, podziel się, zrewanżuj!) historią 
z moich rodzinnych stron. O Billim the Kidzie, najszyb-
szym rewolwerowcu świata. Jego fotografia na szkle wisi 
w Muzeum Szkła w Krośnie. Dlaczego? Bo był Polakiem, 
nazywał się Stefan Uhurski i jako 14-latek dotarł z ro-
dzicami do Arizony. Schwytał go znany z westernów Pat 
Garrett. Bill w noc przed powieszeniem uciekł Garretto-
wi i ślad o nim zaginął. Ponoć hodował konie w rodzin-
nej Wielkopolsce. Mówiło się też, że zginął w bitwie pod 
Fort Rock. Pan Jarek na to – nie zginął. Na przełomie lat 
50. i 60. pewien dziennikarz z Poznania zrobił z nim wy-
wiad. Na spotkanie na odludziu przyjechał staruszek na 
koniu, ubrany „po polsku”, ale w kowbojskim kapeluszu. 
Tak legenda westernowa połączyła się ze zdjęciem z Mu-
zeum w Krośnie i lasami nad Wartą pod Sierakowem. 
Pan Jacek pyta o Krosno, opowiadam chwilę o rodzinnej 
kuźni w Żmigrodzie Starym. Uśmiecha się i wyjmuje… 
czarną biżuterię. Ozdoby własnoręcznie kute ze starych 
hufnali i podków. Lekcja 5 – buduj mosty – coś co nas łą-
czy. Tu – umiłowanie historii i tradycje kowalskie. Lekcja 
6 – zawsze podziękuj! Przyniosłem z samochodu moją 
najnowszą książkę. W zamian dostajemy piękne albu-
my przyrodnicze. Na zakończenie spotkania gospodarz 
pokazał nam obraz Barbary Brezy z Goraja, właściciel-
ki Chalina z pierwszej połowie XVII w. Jak głoszą akta 
sądowe, krewka Barbara uśmierciła pięciu mężów. Czte-
rech otruła, prawdopodobnie grzybami. Piąty grzybów 
nie lubił, więc go zastrzeliła. Zrobiła to wszystko w latach 
1615‒1620. Mimo podejrzeń udało się jej ocalić głowę. 
Taki przypadek Borgiów pod Sierakowem nad Wartą.
Tak to jedna wizyta w jednym miejscu potrafi po-
kazać wiele faktów ciekawych, barwnych, ba, wręcz 
sensacyjnych. Trzeba tylko odrobić HR-owe lekcje. 
Komunikacji, empatii, wzajemności, zainteresowania 
innymi, ich pracą i ich widzeniem świata. To się w HR 
nazywa inteligencja emocjonalna. I społeczna też. Czy 
jakoś tak.
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