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DZIAŁANIA CSR  
– CZYNNIK 

MOTYWUJĄCY  
PRACOWNIKÓW  

Przyciąganie talentów, angażo-
wanie i retencja pracowników 
to jeden z sześciu kluczowych 

czynników przyczyniających się 
do wzrostu wartości firm.

KOLORY 
W PRZESTRZENI  

DO PRACY 
Barwy ścian 

w miejscu pracy 
mogą poprawiać 

jej wydajność. 

PRACA, MOC, ENERGIA 
Raport Human Power pokazuje 
ciekawe wyniki badania obszarów, 
które wpływają na efektywność 
pracowników polskich firm. 

FEEDBACK TRZEBA 
DOSTAĆ, 
A NIE WYCZUĆ!
Rozmowa 
z Jarosławem Holwkiem
i Leszkiem Cioskiem 
nie tylko o komunikacji.

PORAŻKA  
to przystanek  
W DRODZE  

DO SUKCESU
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Life balance w drodze  
do realizacji celów

KATARZYNA PATALAN
REDAKTOR NACZELNA 

MIESIĘCZNIKA BENEFIT

Najbardziej utytułowana polska pływaczka, mistrzyni olimpijska, świata i Europy, 
trzykrotnie biła rekord świata – Otylia Jędrzejczak z pewnością wie, 

 jak osiągać założone cele, i to nie tylko w sporcie. 

Przed kilkoma laty oficjalnie zakończyła karierę sportową, ale swoim doświadcze-
niem nadal dzieli się z młodymi pływakami w ramach prowadzonej przez siebie 
Fundacji. Niedawno została szczęśliwą mamą, a Rafałowi Mikołajowi Krasuckie-
mu w wywiadzie, do którego lektury Państwa zachęcam, opowiedziała o swoich 
sposobach na pokonywanie słabości i przekuwaniu porażki w sukces.  
- Każdy potrzebuje chwili na regenerację i odpoczynek, to na dłuższą metę uła-
twia osiąganie  efektów – to według Otylii Jędrzejczak jeden z elementów niezbęd-
nych do osiągania wyznaczonych celów. I chodzi tu nie tylko o cele sportowe, lecz 
także o cele życiowe czy biznesowe, o zmianę nawyków i  poprawę efektywności. 
Kluczową rolę w  funkcjonowaniu ludzkiego organizmu odgrywają: sen, zdrowa 
dieta i aktywność fizyczna, co  pokazuje pierwsza edycja raportu „Praca, moc, ener-
gia” przeprowadzonego przez Human Power. Badacze wzięli pod lupę pracowników 
polskich firm i zbadali sześć obszarów, które wpływają na efektywność organizacji.   
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że złe nawyki żywieniowe, niewyspanie, 
stres i brak aktywności fizycznej to najkrótsza droga do przepracowania, a co za 
tym idzie do wypalenia zawodowego. 
Czy pracodawcy mogą wspierać pracowników w zmianie złych nawyków? Tak. 
Co więcej, już to robią, a dane ze wspomnianego raportu mogą być pomocne w jej 
przeprowadzeniu, dlatego zachęcam nie tylko do lektury artykułu na ten temat, 
lecz także całego raportu.
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To ważne, aby wybrać 
właściwą drogę 

rozwoju jeszcze przed 
rozpoczęciem  

wspinania się po  
szczeblach  

kariery zawodowej. 
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WARTO TAM BYĆ

WYWIAD

PRACA

HR W PRAKTYCE

HOLISTYCZNA AKADEMIA PRACOWNIKA

ZARZĄDZANIE

ROZWÓJ

  Porażka to przystanek w drodze do sukcesu

  Outplacement – jak przygotować pracowników do zmian
  Kolory w przestrzeni do pracy
  Urlop – co zrobić teraz, by potem efektywnie odpocząć

  Dziewięć źródeł budowania zaangażowania

  Zmiana – brak poczucia bezpieczeństwa, czy nowe możliwości

  Łamiąc stereotypy, czyli jak motywować
  Jak zatrzymać najlepszych pracowników w firmie?
  Typy psychologiczne w zespole
  Dlaczego pracownicy się stresują?
  Działania CSR – czynnik motywujący pracowników
  Na co uważać, badając w firmie tematy „wrażliwe”?
  Znaczenie komunikacji wewnętrznej

  Etykieta biznesowa. Co to dzisiaj znaczy?
  Jak wytrwać i doprowadzić plan do końca
  Zaprojektuj swoje „Ja”
  Hormony wpływają na wyniki w pracy

2017
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  Praca, moc, energia
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  Feedback trzeba dostać, a nie wyczuć!
WYWIAD

  O wyrazistości menedżera
PRZYWÓDZTWO16

62 KINO/TEATR/KSIĄŻKA
  Warto zobaczyć
  Warto przeczytać
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56 PRAWO
  Telefony i maile po godzinach pracy
  Wypłaty z ZFŚS a zwolnienie od podatku  

     dochodowego
  Strój służbowy a skutki podatkowe

66 FELIETON
  Raportowanie szansą na HR-hub?
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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

Holistyczna  
Akademia Biznesu

Wiosenna edycja Akademii to warsztaty pro-
wadzone przez Magdalenę Malicką, poświęco-
ne „Autoprezentacji i Wystąpieniom Publicznym”. 
Uczestnicy spotkań dowiedzą się, m.in.:
–  jak skutecznie radzić sobie z tremą, 
– jak zrobić dobre pierwsze wrażenie, 
– jak być przekonującym i spójnym oraz nauczą 
się jak wykorzystywać storytelling, by budzić 
emocje i zainteresowanie słuchaczy.
Poznają strukturę dobrej prezentacji, kluczowe 
elementy sukcesu prezentera oraz zasady przygo-
towania dobrego elevator pitch.

6 czerwca 2017 – Warszawa
20 czerwca 2017 – Gdańsk
Organizator: VanityStyle i SKRZ
Informacje: www.hab.edu.pl

Kultura organizacyjna. 
Klucz do sukcesu firmy 
na zmieniających się 
rynkach

Kultura organizacyjna jest obecnie uznawana za jeden 
z najważniejszych czynników sukcesu firmy. Znacząco 
wspiera bowiem realizację strategii przedsiębiorstwa 
lub staje się trudną do pokonania barierą w tym 
procesie. Warto zatem przyjrzeć się, czym wyróżnia 
się kultura organizacyjna liderów rynku oraz poznać 
sprawdzone techniki i narzędzia umożliwiające 
kreowanie kultury organizacyjnej, która wyzwala 
zaangażowanie pracowników i przekłada się na 
mierzalny wzrost efektywności firmy. 
Podczas tej konferencji: 
–  dowiesz się, jak wpływać na kulturę organizacyjną 
i dlaczego menedżerowie tak często ponoszą na tym 
polu porażkę, 
– poznasz najlepsze praktyki uwalniania zaangażo-
wania w organizacji z wykorzystaniem sprawdzonych 
narzędzi diagnostycznych, 
– weźmiesz udział w symulacji, która pozwoli Ci 
zdefiniować swoje możliwości i rolę w modelowaniu 
kultury wspierającej realizację strategii Twojej firmy. 
 
8 czerwca 2017 – Warszawa 
Organizator: ICAN Institute, wydawca 
„Harvard Business Review Polska” 
Informacje: www.vanetten.hbrp.pl

LIPIEC 2017
21

3 5 7 94 6 8
10 12 14 1611 13 15
17 19 21 2318 20 22
24 26 28 3025 27 29
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Sztuka wygrywania 
w życiu, sporcie  
i biznesie
 
Dwudniowe warsztaty. Sztuka wygrywania to innowacyj-
ny, oparty na solidnych podstawach naukowych, warsztat 
autorstwa Sebastiana Kotowa z zakresu samodoskonale-
nia, rozwoju i skuteczności osobistej. To praktyczna eduka-
cja  psychologiczna, ćwiczenie sprawności intelektualnej 
i emocjonalnej, praca nad przekonaniami i osobistymi 
celami oraz wskazówki, jak to wszystko wdrażać w życiu 
codziennym. Kluczowym aspektem warsztatów jest 
przekazanie uczestnikom najnowszej i nieznanej szeroko 
wiedzy, strategii i narzędzi psychologicznych, pobudzenie 
motywacji i energii emocjonalnej do działania i skutecznej 
realizacji własnych planów życiowych, sportowych 
i biznesowych.

20-21 czerwca 2017 – Warszawa
Organizator: MindShift Lab  
& Sebastian Kotow
Informacje: www.sztukawygrywa-
nia.pl

Kurs na HR
 
Kurs na HR to ogólnopolski cykl spotkań, który integruje 
świat nauki, biznesu i władz samorządowych. Unikatowa 
inicjatywa odpowiada na wyzwania współczesnego rynku 
pracy, szuka innowacyjnych rozwiązań i praktycznych me-
tod budowania relacji biznesowych między pracodawcą 
a pracownikiem. Najbliższa edycja „Kursu na HR” odbędzie 
się w nowej formule. Wydarzenie potrwa dwa dni. 
Podczas pierwszego goście wezmą udział w prelekcjach 
eksperckich podzielonych na trzy panele tematyczne. 
Drugi dzień będzie warsztatowo – networkingowy. 
Uczestnicy będą mieli możliwość spotkania się sam na 
sam z ekspertem, popracowania nad realnymi proble-
mami z jakimi spotykają się na co dzień w swoich firmach 
czy nawiązania relacji biznesowych. Dodatkowo zyskają 
możliwość zrelaksowania się w specjalnej strefie chill oraz 
popracowania w kąciku thinking space. 

21-22 czerwca 2017 – Poznań
Organizator: Grupa Progres
Informacje: www.kursnahr.pl 

Employer Brand Leaders 
Training 
 
Warsztaty to świetna alternatywa dla studiów podyplo-
mowych - dwa dni intensywnego programu opartego 
o realne przykłady z polskich i międzynarodowych 
organizacji.
Czym jest EMPLOYER BRAND Leaders Training?  
– Bogaty program gwarantujący kompleksowe podejście 
do employer brandingu - od taktyki do strategii;
– Zróżnicowany zespół ekspertów i praktyków biznesu, 
menedżerów z długoletnim doświadczeniem, odpowie-
dzialnych za planowanie i wdrażanie projektów EB;
– Warsztaty w metodologii action learning, realizowane 
w oparciu o realne doświadczenia prowadzących, na 
podstawie przykładów konkretnych wdrożeń;
– Solidna dawka praktycznych ćwiczeń opartych o przy-
kłady firm obecnych na warsztatach; 
– Możliwość konsultacji po zakończeniu warsztatów.

20-21 lipca – Katowice
24-25 sierpnia – Gdańsk
Organizator: Studio Wiedzy 
Informacje: www.warsztatyeb.pl
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PORAŻKA  
to przystanek  
W DRODZE  

DO SUKCESU
Z Otylią Jędrzejczak rozmawiał  

Rafał Mikołaj Krasucki 
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Z Rafałem Żakiem 
rozmawiał Rafał Mikołaj Krasucki
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Najbardziej utytułowana 
polska pływaczka, 
sportowiec dekady 
polskiego sportu. 
Mistrzyni olimpijska 
i dwukrotna srebrna 
medalistka igrzysk 
olimpijskich, wywalczyła 
25 medali mistrzostw 
świata i Europy.

Otylia
Jędrzejczak

Jak z perspektywy czasu  wspo-
mina pani swoje największe 
sportowe sukcesy? Pamięta pani 
emocje, które im towarzyszyły? 

Oczywiście. Tego się nie zapomina. 
To zostaje na całe życie. Rzeczywi-
ście, patrzę już na miniony okres 
spokojnie, bo wiadomo, że emocje 
są większe, gdy odnosi się sukces. 
Kiedy opadają i mija jakiś czas, 
wówczas wyraźnie widać, jaką 
pracą, wysiłkiem i poświęceniem 
został okupiony.  Myślę, że droga 
wiodąca do sukcesu, towarzyszące 
jej przeżycia i doświadczenia są 
najcenniejsze, a jednocześnie najfaj-
niejsze.  W momencie kiedy rzeczy 
się dzieją tu i teraz, taka analiza jest  
niepotrzebna, wówczas analizuje się 
wynik, przygotowanie sportowe. Na 
rozpatrywanie pozostałych czynni-
ków, które są także ważne w osią-
gnięciu celu, przychodzi czas później. 

Niewątpliwie jest pani naj-
bardziej utytułowaną polską 
pływaczką. Czy ma pani swój 
przepis, receptę na to, jak speł-
niać marzenia? 

Zawsze powtarzam, że nie ma jednej 
recepty na sukces, nie istnieje wzór 
matematyczny, który go gwaran-
tuje.  Każdy człowiek jest inny.  
Jeżeli miałabym pokusić się o jakąś 
podpowiedź, to z pewnością w zdo-
bywaniu celu pomagają: wytrwałość, 
determinacja i konsekwencja. To są 
elementy, które pomogły mi w reali-
zacji moich założeń i celów. Chyba 
mogłabym jeszcze dodać: młodzień-
cze szaleństwo, poczucie, że można 
zwojować świat – one też ułatwiają 
zdobycie celu. Niewątpliwie ważna 
jest także ambicja. Niektórzy mówili, 
że czasem miałam nawet „chorą am-
bicję”, ale myślę, że to właśnie także 
ona była ważna w osiąganiu lepszych 
wyników. I chyba jeszcze jeden 
bardzo ważny element – nigdy nie 
zwracałam uwagi na to, co już osią-
gnęłam. Sukcesy traktowałam jako 
realizację określonego zamierzenia, 
jako kolejny krok, i zawsze pamięta-
łam, że nikt następnego medalu nie 
da mi za darmo.  Wiedziałam, że na 
zwycięstwo muszę bardzo sumiennie 
i bardzo ciężko pracować. To niereal-
ne, że ktoś przyjdzie i powie: „Super, 

jest pani mistrzynią, wygrała pani po 
raz kolejny!”. Było wręcz przeciwnie. 
Każdy, z kim rywalizowałam, chciał 
być mistrzem, więc nie miałam czasu 
na tzw. wodę sodową. Być może zbyt 
„małe docenianie siebie”, które – jak 
zauważyłam z perspektywy czasu 
– mogło być większe, pomagało mi 
osiągać jeszcze większy sukces. 

Kilka miesięcy temu przepro-
wadzałem wywiad z Rafałem 
Żakiem, który twierdzi,  
że ludzie często chcą słyszeć to, 
o czym już wiedzą. I czasami 
też dotykają, przez takie proste 
sentencje, banału. Czy zgodzi 
się pani ze stwierdzeniem,  
że jeżeli się czegoś naprawdę 
bardzo mocno pragnie, jest to 
osiągalne?  

Zgodzę się z tym, że jeżeli się czegoś 
bardzo pragnie, jeżeli się o to konse-
kwentnie walczy, jest to osiągalne – 
czasem potrzeba na to mniej, a cza-
sem więcej czasu.  Ludzie ogólnie są 
niecierpliwi i bardzo szybko oczekują  
efektu. W sporcie nie osiąga się 
sukcesu w ciągu roku, to długotrwały 
proces wzlotów i upadków, który 
trwa z reguły 10 albo 12 lat. Wytężo-
na praca przekłada się na jakiś tam 
wynik, jednak nie zawsze spektaku-
larny, nie zawsze mistrzowski. Dziś 
wielu coachów twierdzi, że sukces 
może pojawić się z dnia na dzień, 

wystarczy, że będziesz o nim myślał, 
wizualizował i…. to się pojawi. Spor-
towcy znają te techniki i stosują, 
ale ta droga jest okupiona ciężkim 
treningiem i rozciągnięta w czasie.  
Z pewnością warto zapisywać swoje 
cele, to ułatwia ich realizację, dlatego 
też sportowcy są nauczeni szybkiego 
podnoszenia się z porażek. 

 Czy według pani powinno się 
stawiać sobie takie cele, które 
są realne do osiągnięcia, czy ta-
kie, które wydają się właściwie 
nie do zdobycia?

Powinno się określać cele, które 
są realne, ale wysoko mierzone. 
Przykładowo nie można powiedzieć: 
zarabiam dzisiaj sto złotych, a inni 
zarabiają np. milion, to też chcę jutro 
zarabiać milion – to jest nierealne. 
Jeżeli natomiast powiem sobie, że 
za miesiąc będę zarabiał tysiąc czy 
dziesięć tysięcy, to jest  już bardziej 
realne. Jeżeli sportowiec jest za-
wodnikiem na poziomie mistrzostw 
wojewódzkich i powie, że za rok chce 
być mistrzem świata, jest to prawdo-
podobne, ale zdarza się sporadycz-
nie i bardziej wynika z talentu niż 
z ciężkiej pracy i wyznaczenia celu. 
Natomiast jeżeli powie, że chce być 
tym mistrzem świata za cztery czy 
sześć lat, czy nawet za dwa czy trzy 
lata, jest to bardziej realne. Często 
w dążeniu do celu zapominamy, 

Zawsze powta-
rzam, że nie ma 

jednej recepty 
na sukces, nie 
istnieje wzór 

matematyczny, 
który go 

gwarantuje.  
Każdy człowiek 

jest inny.  
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że po drodze jest jeszcze wiele 
małych czynników, które należy 
pokonać. W przypadku sportow-
ców to zdrowe żywienie, strefa 
mentalna, wypoczynek, przygoto-
wanie motoryczne i psychiczne. 
Podobnie w biznesie. Te czynniki 
to:  współpraca z pracownikami, 
dobór odpowiedniego zespołu do 
realizacji celu biznesowego, to też 
komunikacja, docenianie ludzi. To 
wiele elementów, które składają 
się na całość, na sukces. Nie moż-
na o nich zapominać. 

W jednym z wywiadów 
powiedziała pani: „Teraz jest 
czas na życie”. Czy to oznacza, 
że sukces męczy, że kradnie 
to, co w życiu jest ważne lub 
najważniejsze? 

Zależy, jak się na to spojrzy. Trak-
tuję to trochę jak  takie wyjście  
z basenu. Teraz mam czas na 
realizację innych założeń, innych 
marzeń, i nie są to tylko marze-
nia związane z wskoczeniem do 
wody i dotknięciem jak najszybciej 
ściany. Teraz jest czas na rozwój 
własnego biznesu, pomoc innym 
zawodnikom czy na działalność 
związaną z fundacją i rodziną. 
Ważna staje się równowaga, która 
czasami się nam gdzieś gubi. 
W sporcie bardzo często jest tak, 
że sportowcy mają wszystko 
super poukładane. Kończą sezon 
i mają czasami 2–3 tygodnie 
wolnego, i wówczas resetują się 
w 100 proc. A ci, którzy dzisiaj 
sobie obierają cel, np. przebiec 
maraton, półmaraton, bardzo 
często się w tym zatracają. 
Można powiedzieć, że jest to 
rodzaj uzależnienia od spor-
tu. A w rzeczywistości każdy 
potrzebuje chwili na regenerację 
i odpoczynek, to na dłuższą 
metę ułatwi osiąganie  efektów. 
To tego przede wszystkim uczy 
nas sport. Jeżeli więc powiedzia-
łam, że zdecydowałam się na 
zakończenie kariery sportowej, 
musiałam wyznaczyć sobie nowe 
cele, które pozwalają zachować 
równowagę i pomagają mi zacząć 
normalne życie. Rozpocząć inne 
życie – zwykłe życie.  

Pokonała pani wiele barier i prze-
ciwności losu. Czego nauczyły 
panią porażki? Jaką rolę odegrały 
zarówno w życiu prywatnym, jak 
i zawodowym?

Uważam, że porażki odgrywają 
jedną z ważniejszych ról, może nawet 
największą. To one kształtują cha-
rakter. Uczą, jak podnosić się z kolan. 
Umiejętność radzenia sobie z porażka-
mi w sporcie automatycznie przenosi 
się na życie prywatne. Jedno z moich 
najbardziej ulubionych powiedzeń ży-
ciowych brzmi: „Porażka to przystanek 
w drodze do sukcesu”. Kiedyś tak po-
wiedziałam i tego mocno się trzymam. 
Każde potknięcie, każdą trudność czy 
niedoskonałość wykorzystuję do bu-
dowania doświadczenia, które wspiera 
mnie w dalszej wędrówce.  Uważam, że 
nie jest sztuką analizować swoje dzia-
łania wtedy, kiedy jest źle, tylko sztuką 
jest analizować wtedy, gdy mamy już 
wrażenie, że nie chcemy popełniać błę-
dów. Chociaż zawsze jakieś będziemy 
popełniać, bo tak wygląda budowanie 
doświadczenia.

Czytałem gdzieś, że stres tkwi 
głęboko ukryty w mięśniach 
długich. To brzmi trochę poetycko 
i enigmatycznie, ale czy uważa 
pani, że stres przeszkadza, czy 
raczej bywa motywatorem do 
działania? 

Uważam, że każdy z nas powinien 
mieć trochę stresu, ponieważ kiedy 
w ogóle się nie denerwujemy, to tak, 
jakbyśmy nie mieli w sobie poko-
ry, odrobiny respektu dla rywala 
czy podjętego wyzwania. Stres jest 
w pewnym sensie motywatorem. 
Kiedyś powtarzałam, że trzeba umieć 
wejść do rzeki  i stać w niej jedną 
nogą, a drugą trzymać na brzegu. 
Jedna jest stabilna, druga może być 
lekko zachwiana, i to jest ta noga 
ze stresem, którą możesz w każdym 
momencie wyciągnąć. Sztuką jest to, 
żeby ten stres traktować jako moty-
wację, a nie jako demotywację. 
Wychodzę z założenia, że musimy 
mieć pokorę wobec tego, co wykonu-
jemy, i respekt dla tego, co robimy. 
Osoby, które według mnie mocno 
stąpały po ziemi i wydawały mi się 
zawodnikami, którzy się nie dener-
wują, po wielu latach, gdy siadaliśmy 

Uważam,  
że porażki 

odgrywają jedną 
z ważniejszych 
ról, może nawet 
największą. To 
one kształtują 

charakter.  
Uczą, jak podnosić 

się z kolan. 
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i rozmawialiśmy, mówiły, że to była 
gra, to było aktorstwo, bo każdy 
sportowiec musi być trochę aktorem. 
Sportowiec musi umieć zagrać przed 
swoim rywalem, pokazać, że albo się 
denerwuje, albo się mniej denerwuje, 
ale umie zapanować nad stresem.  

Chyba nie będę w błędzie, 
stwierdzając, że jest pani propa-
gatorką zdrowego stylu życia. 
Dzisiaj pojawia się wielu ludzi, 
którzy doradzają, jak zdrowo 
żyć. Jaki jest pani sposób na to, 
żeby zdrowo żyć?

Od kiedy skończyłam szósty rok 
życia, moja mama, chyba nie do 
końca świadomie, pomagała mi w tej 
drodze do osiągnięcia sukcesu, celu. 
Chociaż ja zawsze mówię, że sukces 
osiągnę wtedy, kiedy będę siedziała 
nad grillem w drewnianym fotelu, 
bujała się i piła piwo, a obok mnie 
będą biegały moje wnuki. Wtedy 
będę mogła powiedzieć, że osiągnę-
łam pewien sukces, a wszystko inne 
to jest jakby droga do tego sukcesu. 
Z tym tematem oswajałam się przez 
prawie 25 lat kariery sportowej. Pły-
wacy mają taką możliwość, że w cza-
sie przypadającym na intensywny 
trening mogą jeść nieco więcej. 
Dość sporo spalają, więc potrzebują 
zupełnie innej diety niż przeciętny 
człowiek. Dzisiaj jestem świadoma 
tego, jak się odżywiam.  Ważna jest 
dla mnie  regularność posiłków, 
tego bardzo pilnuję. Lubię jeść i tego 
nie ukrywam. Kiedy idę do sklepu, 
studiuję etykiety, sprawdzam skład 
produktów, lubię wiedzieć, co tam 
mniej więcej się znajduje, bo dzisiaj 
jest coraz więcej chemii w pożywie-
niu, coraz więcej antybiotyków, więc 
na to trzeba zwracać uwagę. 

Założyła też pani fundację. W ja-
kim celu?  

Pomysł na fundację zrodził się, kiedy 
byłam jeszcze na studiach. Pisałam 
pracę, która mówiła o dwutorowości 
kariery, czyli jak kariera sportowa 
wpłynęła na życie pozasportowe 
zawodników. Badania, które poczyni-
łam podczas pisania pracy, wskazały, 
że wielu zawodników, którzy skupiali 
się na karierze zawodowej, zapomi-
nało o tym, co będzie po jej zakoń-

czeniu. Nie zwracali na to uwagi. 
Stąd też pomysł, aby  pokazać tym 
osobom, że istnieje życie po życiu, 
nie odciągając ich oczywiście od 
treningu. I to jest długofalowe za-
łożenie, które chciałabym realizo-
wać w fundacji. Całemu przedsię-
wzięciu towarzyszy również hasło, 
które urodziło się w mojej głowie 
kilka lat temu, a dzisiaj powoli 
zaczynam je realizować: „Poprzez 
sport kształtujemy młodego 
człowieka, czyli nie tylko mistrza 
sportu, lecz także mistrza życia”.
Nie mając dużo środków, trze-
ba zaczynać od małych rzeczy, 
więc każde nasze działanie jest 
przemyślane i ma czemuś służyć. 
Jednym z naszych głównych pro-
jektów jest doszkalanie i nauka 
młodych ludzi, młodych sportow-
ców właśnie poprzez zajęcia w wo-
dzie i na lądzie. Poznają oni rów-
nież elementy psychologii i zasady 
zdrowego, poprawnego żywienia. 

W wodzie odbywa się nauka stylów 
pływackich, na lądzie prawidłowej 
postawy. Pracujemy nad tym, aby 
nasi podopieczni nie zamykali 
się na sport, aby umieli rozwijać 
się świadomie i równie świado-
mie osiągać dalsze sukcesy. Na to 
bardzo zwracamy uwagę. Rodzice 
dzieci mają zajęcia z psychologii 
oraz z dietetykiem. Zauważam, że 
dużym problemem jest wysoka am-
bicja rodziców względem wyników 
ich dziecka. Pracujemy nad tym 
i dlatego rodzice mają dodatkowe 
zajęcia ze specjalistami. 
Ostatni taki duży projekt, który 
zrealizowaliśmy dwa lata z rzędu, 
zakończył się sukcesem, ponieważ 
przeszkoliliśmy 1100 dzieci i 2300 
rodziców. Te dane pokazują, jak 
bardzo potrzebny i użyteczny jest 
ten projekt i z pewnością będziemy 
go realizować także w tym roku. Dla-
tego bardzo serdecznie zapraszamy 
miasta i firmy do współpracy. 

Jednym z na-
szych głównych 
projektów jest 
doszkalanie 
i nauka młodych 
ludzi, młodych 
sportowców 
właśnie poprzez 
zajęcia w wodzie 
i na lądzie  –
twierdzi Otylia 
Jędrzejczak.
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Przy ustalaniu 
sposobu realizacji 
uzgodnionych 
celów można 
jednocześnie 
zadbać o realne 
poszanowanie 
dla zachowania 
równowagi 
między życiem 
prywatnym 
i zawodowym, co 
jest dodatkowym 
ważnym 
bonusem dla 
większości 
pracowników.

Dziewięć źródeł 
budowania  
zaangażowania

Jednym z typowych elementów zarządzania, który kryje 
w sobie bardzo duży potencjał motywacyjnego oddzia-
ływania na pracowników, jest styl wyznaczania celów 
długoterminowych i  zarządzania ich realizacją. Warto 
popatrzeć na ten obszar w  perspektywie procesu, i  to 
takiego, który może być bardzo różnie wykonany. Do-
brze jest też spojrzeć na ten proces przez pryzmat ty-
powych ludzkich potrzeb, jakie ma większość z  nas. 
Można prześledzić potencjał motywacyjny związany 
z delegowaniem rocznych celów pracownikowi etap po 
etapie, identyfikując na każdym z  kroków możliwości 
wychodzenia naprzeciw ważnym potrzebom człowieka. 
Aby to zrobić, trzeba uznać, że delegowanie celów nie 
jest jedynie działaniem związanym z ich wyznaczeniem 

W czasach coraz intensywniejszego dbania o motywację pracowników or-
ganizacje częściej sięgają po te instrumenty budowania zaangażowania 
ludzi, które mają najszersze i najbardziej wszechstronne oddziaływanie. 
A takimi obszarami są np. styl i kultura zarządzania kadry menedżerskiej 
przedsiębiorstwa. Z jednej strony wydaje się truizmem stwierdzenie, że 
to, jak przełożony będzie delegował zadania, komunikował swoje ocze-
kiwania, słuchał, udzielał informacji zwrotnej, doceniał i oceniał, mocno 
wpłynie na zadowolenie podwładnych i atmosferę w zespole. Z drugiej 
strony jednak nie jest już tak oczywiste, w jaki sposób to wszystko robić, 
aby motywacja ludzi do lepszej pracy była wysoka i nie topniała w sytu-
acji nieuniknionych problemów i kryzysów. 

i zakomunikowaniem, ale też ciągłym procesem „towa-
rzyszenia pracownikowi” w całym czasie realizacji, aż do 
ostatecznego ich rozliczenia.

ETAP ANALIZY W KONTEKŚCIE WIZJI  
I STRATEGII FIRMY
Rolą menedżera jest wyznaczanie takich celów rocz-
nych, które choćby pośrednio wynikają ze strategii i wi-
zji organizacji lub dają się z nimi powiązać. Oczywiście 
istotna jest tu perspektywa postrzegania i  stworzenie 
odniesienia. Pozwala to pracownikowi na odnalezienie 
poczucia sensu i zrozumienie szerszego kontekstu swo-
ich wysiłków, a czasem nawet wpływa na poczucie bycia 
współrealizatorem wizji liderów firmy.
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ETAP WSTĘPNYCH DECYZJI (OCZEKIWANIA)
Zamiast zwykłego zakomunikowania celów, jako z  góry 
ustalonych, menedżer ma możliwość zasygnalizować je-
dynie swoje oczekiwania, dając pracownikowi szanse na 
samodzielne zadeklarowanie osiągnięcia takich rezultatów, 
które te oczekiwania pozwolą spełnić. Buduje to u pracow-
nika poczucie współtworzenia i  bycia współautorem, ale 
także stanowi okazję do spokojnego przemyślenia i  inter-
pretacji swojej roli w organizacji.

ETAP MOTYWUJĄCEJ KOMUNIKACJI  
DWUSTRONNEJ
Całość rozmowy na temat celów może odbywać się w duchu 
komunikacji dwustronnej, w której menedżer, bardziej jak 
coach, zadaje pytania, poddaje pod rozwagę pewne informa-
cje czy spostrzeżenia, a pracownik ma możliwość swobodnej 
wypowiedzi, wyrażania wątpliwości czy obaw. Daje to pra-
cownikowi poczucie większej otwartości i szczerości w rela-
cjach z przełożonym, ale także bycia szanowanym i docenia-
nym partnerem, a nie tylko wykonawcą poleceń szefa.

ETAP DECYZJI O CELU, SPOSOBIE JEGO  
REALIZACJI I KONTROLI POSTĘPÓW
Jeśli na etapie ostatecznego zatwierdzania rocznych ce-
lów menedżer pozostawi pracownikom dużą swobodę we 
współdecydowaniu o planowanym sposobie ich realizacji, 
a  także o bieżącej kontroli postępów, obiecując jednocze-
śnie swoje osobiste wsparcie, wówczas pracownik może 
czuć się dużo bezpieczniej. Jego wiara w  uzyskanie zało-
żonych rezultatów może być większa, a  także wzrośnie 
poczucie, że oczekiwania firmy i przełożonego są bardziej 
konkretne i zrozumiałe. Przy ustalaniu sposobu realizacji 
uzgodnionych celów można jednocześnie zadbać o realne 
poszanowanie dla zachowania równowagi między życiem 
prywatnym i  zawodowym, co jest dodatkowym ważnym 
bonusem dla większości pracowników. 

ETAP WSPIERANIA W TRAKCIE REALIZACJI
Zgodnie z ustaleniami poczynionymi na etapie decydowa-
nia o celach menedżer ma okazję wykazać się konsekwen-
cją wobec własnych decyzji oraz deklaracji i  faktycznie 
zadbać o maksymalne wsparcie dla swojego podwładnego 
zarówno w zakresie uprawnień, zasobów, szkoleń, jak i wy-
znaczanych na bieżąco priorytetów. Daje to pracownikowi 
wyraźny sygnał, że szef realnie troszczy się o jego osiągnię-
cia i komfort pracy, zwiększając tym samym poczucie bez-
pieczeństwa i partnerstwa.

ETAP MONITOROWANIA REALIZACJI
Realne interesowanie się przełożonego postępami swojego 
pracownika tworzy okazję zarówno do wykorzystania mo-
tywacyjnej siły wizualizacji progresu, jak i do doceniania 
już za częściowe, początkowe sukcesy. Takie podejście me-
nedżera może mieć bardzo dobry wpływ na zmniejszenie 
się stresu podwładnego.

ETAP WPROWADZANIA KOREKT
W  trakcie monitorowania realizacji celów wyznaczonych 

na dłuższy okres, np. celów rocznych, z reguły zawsze za-
istnieje konieczność wprowadzania korekt, czy to do sa-
mego celu, czy do sposobu jego osiągnięcia. Przełożeni, 
którzy traktują zmienność jako szansę na wykazanie się 
elastycznością w swoim podejściu, dają też pracownikom 
możliwość wygaszania obaw przed zmianami w  firmie. 
Podwładni czują się dzięki temu bezpieczniej, a ich zaan-
gażowanie nie jest podkopywane przez strach.

ETAP NAGRADZANIA ZA REZULTATY
Nagradzanie za rezultaty może przybierać bardzo różne 
formy i  niekoniecznie musi stanowić koszt dla organiza-
cji. Może też występować w sytuacjach, gdy pracownik nie 
osiąga wyznaczonych celów w stu procentach, ale jego po-
stawa wskazuje na determinację w  podejmowaniu wysił-
ków na rzecz realizacji oczekiwań swojego przełożonego. 
Sam fakt bycia nagrodzonym jest już podstawą dla pracow-
ników, by czuć się docenionym. Oczywiście jeśli nagrody 
są postrzegane jako wartościowe i  adekwatne do zaanga-
żowania, pracownicy odczuwają satysfakcję z ich otrzyma-
nia i mają poczucie sprawiedliwości, a nawet uzyskiwania 
osobistego prestiżu.

ETAP ROZLICZANIA CELÓW I WYCIĄGANIA  
WNIOSKÓW NA PRZYSZŁOŚĆ
Sposób rozliczania celów i  ich oceny ma duży wpływ na 
poczucie sukcesu i akceptacji przez przełożonego. Lepszym 
rozwiązaniem jest zatem skupianie się na tym, co się udało. 
Osobną kwestię stanowi analiza wyników umożliwiająca 
wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Daje to pracowni-
kowi poczucie rozwoju zawodowego, podnosi jego pew-
ność siebie, a ponadto zyskuje on świadomość, że błędy są 
też wartościowe.
Przyjmując, że delegowanie celów jest wieloetapowym 
procesem, przełożeni mogą w  nim upatrywać szansy na 
budowanie nie tylko zaangażowania podwładnych, lecz 
także ich spokoju, bezpieczeństwa, lojalności i wzmocnio-
nych relacji osobistych. Szczytem sukcesu menedżera może 
okazać się stwierdzenie pracowników, że „dla takiego szefa 
warto naprawdę zawalczyć”.

Sposób rozliczania 
celów i ich oceny ma 

duży wpływ na poczucie 
sukcesu i akceptacji 
przez przełożonego. 

Lepszym rozwiązaniem 
jest zatem skupianie się 

na tym, co się udało.
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Do bycia 
wyrazistym 
zdecydowanie 
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O wyrazistości 
menedżera

Lepiej, żeby mnie nienawidzili takim, jaki jestem, niż kochali kogoś, kim 
nigdy nie będę – Kurt Cobain.

Czy w świecie pozorów, powszechnego konformizmu i hi-
pokryzji możemy jeszcze być sobą? To pytanie pojawia się 
co jakiś czas w  trakcie prowadzonych przeze mnie sesji 
coachingowych. Zazwyczaj zadają je sobie doświadczeni 
menedżerowie z  dużym stażem zawodowym, szukający 
sensu w  codziennych wyzwaniach, zmęczeni udawaniem 
i  działaniem wbrew sobie. Alternatywny artysta rockowy 
ma łatwiej. Będąc osobowością wyrazistą, jasno komu-
nikuje swój przekaz i  trafia do serc fanów. Ci, którym ta 
twórczość nie odpowiada, znajdą innych idoli i to im będą 
wiernie kibicować. Być może będą nas nawet krytykować, 
lecz trzeba pamiętać, że nic tak nie wzmacnia sławy, jak 
hejterska wojna wyznawców z antyfanami. Wiele lat temu, 
u  szczytu swojej sportowej kariery, rozumiał to również 
Mike Tyson, który twierdził, że najważniejsze jest, aby 
wzbudzać emocje. Dzięki temu połowa sali przychodzi na 
walkę, żeby zobaczyć, jak wygrywasz, a druga… jak padasz 
na deski. A sala zawsze jest pełna! W szeroko rozumianym 
show-biznesie zasady wyrazistości i  jej skutki są oczywi-
ste. W  biznesie, szczególnie tym korporacyjnym, sprawy 
mocno się komplikują. Zbyt wiele interesów, ról i odpowie-
dzialności trzyma nas w szachu oczekiwań. Na luksus bycia 
sobą i wyrazistość pozwala sobie niewielu. Czy słusznie?
Duże organizacje mają swój rytm, kulturę i zasady. Z na-
tury rzeczy rodzi się więc potrzeba szukania ludzi podob-
nych, działających według wspólnego kodu i  przestrze-
gających określonej konwencji. W  tej sytuacji strategia 
osobista, polegająca na dopasowaniu, może zapewnić nam 
bezpieczne przetrwanie i spokój. Wśród menedżerów śred-
niego i niższego szczebla tendencja do dopasowywania się 
jest powszechna. Poczynając od bezpiecznego ubioru czy 
fryzury, a na wygłaszanych poglądach  i decyzjach kończąc. 
Trudno się temu dziwić, jeśli w kulturze danej organizacji 
brak miejsca na odmienne myślenie, prawo do popełniania 
błędów czy konstruktywną krytykę. Bycie przeźroczystym 

daje szansę na przetrwanie. Na duży sukces może jednak 
nie wystarczyć.
Od blisko dwudziestu lat współpracuję z dużymi organi-
zacjami i musiałbym się wykazać ogromnie złą wolą, aby 
nie dostrzegać korzyści płynących z  konformistycznych 
zachowań. Od pewnego czasu rośnie jednak we mnie 
przekonanie, że nijakość to, w długofalowym ujęciu, jed-
nak przepis na przegraną i  że rozważać nam trzeba nie 
o tym, czy, lecz jak konstruktywnie budować swój wyrazi-
sty wizerunek. O czym należy pamiętać?
Po pierwsze, wyrazistość osadza się na rozumieniu siebie 
i  własnej roli. Samoświadomość i  rozumienie własnych 
poglądów, celów, przekonań, źródeł sympatii czy uprze-
dzeń dają szansę na wyraźne, spójne i  zdecydowane ar-
tykułowanie siebie. Wbrew pozorom nie jest to zjawisko 
powszechne. Trudno komunikować coś, czego się nie 
rozumie. Braków w  tym obszarze nie przykryjemy uda-
wanym, specyficznym stylem i pozorami. Od chodzenia 
boso i w swetrze nie staniesz się nowym Jobsem, a kon-
trowersyjne wypowiedzi niekoniecznie zapewnią ci sławę 
Gary‘ego Vaynerchuka. Świetnie ujął to przed laty baron 
Stanisław Jerzy Lec ‒ żeby być sobą, trzeba być kimś. Od 
siebie dodam za mistrzem, że aby formułować specyficzne 
oczekiwania, trzeba najpierw je posiadać i aby głosić zde-
cydowane poglądy, najpierw trzeba je mieć…
Po drugie, wyrazistość spolaryzuje nasze otoczenie. Jasno 
stawiane poglądy, jednoznaczne decyzje czy zachowania 
będą wpływały na ludzi. Odkrywając je, ustalimy, kto nam 
sprzyja, a kto nie. Takie działanie wymaga odwagi i nie-
sie ze sobą realne konsekwencje. W zależności od kalibru 
naszych działań sympatia lub wrogość będą miały róż-
ne nasilenie. Być może zyskamy wiernych sojuszników, 
a  może tylko zatwardziałych wrogów. Prawdopodobnie 
konieczna też będzie polemika i konfrontacja, a to znów 
zaprowadzić nas może w wiele niebezpiecznych sytuacji. 
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Do bycia wyrazistym zdecydowanie potrzebujemy odwa-
gi. Niestety, latami pielęgnowane poddaństwo i folwarczna 
kultura przywódcza skutkują dziś zastępami bojaźliwych 
potakiwaczy i  tylko nieliczną grupą wolnomyślicieli. Czy 
stać mnie na odwagę? Czy wiem, czego i  dlaczego będę 
bronił? Odpowiedzi na to pytanie nie mogą być oczywi-
ste. W zależności od odpowiedzialności, jaka ciąży na me-
nedżerze, musi on rozważać problem z wielu perspektyw 
i brać pod uwagę liczne interesy. Posiadanie racji nie równa 
się bezwzględnej konieczności jej prezentowania. Wiedzieć 
a mówić ‒ to dwie różne sprawy. Wyrazisty, odpowiedzial-
ny menedżer musi brać to pod rozwagę.
Po trzecie, wyrazistość pozwala skupić uwagę innych. Obok 
szczytnej idei bycia sobą i postępowania według własnych 
zasad wspomnieć należy o wartości perswazyjnej takiego 
postępowania. Przykłady można mnożyć w  nieskończo-
ność, a podręczniki do kreowania wizerunku i marketingu 
personalnego pełne są kompletnych wyjaśnień dotyczą-
cych mechanizmów tego zjawiska. Wyrazisty, jednoznacz-
ny i konkretny przebija się w masie podobnych, umiarko-
wanych i wyważonych. Nie bez powodu nad programem 
partii politycznej zwykle czuwa więcej specjalistów od 
marketingu niż fachowców w  określonych dziedzinach. 
Tak jak mocne argumenty emocjonują wyborców, tak zde-
cydowane pomysły mają szansę znaleźć uznanie i poparcie 
w organizacji. Jeśli chcemy dokonać wielkich rzeczy i po-
ciągnąć za sobą rzesze, nasz przekaz musi być konkretny. 
Czy warto być wyrazistym? Przedstawione tu  wybrane 
aspekty zdecydowanego pokazywania siebie są tylko wstę-
pem do osobistej refleksji. Z moich obserwacji wynika, że 
autentycznie wyraziści menedżerowie swoją siłę budują na 
życiowej dojrzałości lub pasji oraz absolutnym przekona-
niu i  determinacji w   podejmowanych działaniach. Wie-
dzieć, co się wie. Rozumieć, czego i dlaczego się oczekuje. 
Mieć odwagę, aby inspirować tym innych. To proste, jed-
nak niełatwe. I  być może to nawet dobrze, bo jak mówił 
Martin Luther King Jr. ‒ tylko w ciemności można zoba-
czyć gwiazdy…

Od blisko dwudziestu lat współpracuję z dużymi organiza-
cjami i musiałbym się wykazać ogromnie złą wolą, aby nie 
dostrzegać korzyści płynących z konformistycznych zacho-
wań. Od pewnego czasu rośnie jednak we mnie przekona-
nie, że nijakość to, w długofalowym ujęciu, jednak przepis 
na przegraną i że rozważać nam trzeba nie o tym, czy, lecz 

jak konstruktywnie budować swój wyrazisty wizerunek. 
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Zmiana – brak 
poczucia  
bezpieczeństwa, 
czy nowe  
możliwości 

MAGDALENA 
MALICKA

trener rozwoju osobistego,  
mówca motywacyjny, 
wykładowca Akademii 
Leona Koźmińskiego, 
Master Business & Life 
Coach Supervisor,
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Globalizacja, ruchy imigracyjne, ataki terrorystyczne, 
zmiany kursów walut, przetasowania polityczne zachwiały 
mocno przewidywalnością otoczenia zewnętrznego biz-
nesu. Korporacje mają dostęp do informacji, ale nie mają 
możliwości przetwarzania big data. Zmienność sytuacji, 
konieczność upraszczania złożonej rzeczywistości czy brak 
stałych punktów odniesienia wpływają na funkcjonowa-
nie wewnętrzne organizacji. Wyzwania rynkowe zmusza-
ją organizacje do zmiany sposobu zarządzania i  modelu 
przywództwa. Coraz częściej mówi się o zarządzaniu ho-
listycznym opartym na bliskich relacjach międzyludzkich 
i  biznesowych. By przetrwać we współczesnym świecie, 
konieczne jest współdziałanie i  współpraca. Wymaga to 

To, co jeszcze niedawno było stałe i solidne (vision), stało się zmienne (vo-
latility). To, co było zrozumiałe (understanding), jest niepewne (uncerta-
inty). Przejrzystość (clarity) zastąpiła różnorodność i złożoność (comple-
xity). A to, co jasne i zrozumiałe (agility), stało się wieloznaczne (ambuity). 
Akronim VUCA wywodzi się z angielskiej terminologii wojskowej.

od liderów i pracowników otwartości na zmiany i na nową 
wiedzę oraz elastyczności i umiejętności adaptacyjnych.
Rozwój technologii sprawił, że wiedza dezaktualizuje się 
bardzo szybko. Pojęcie pracownika wiedzy odchodzi więc 
do lamusa, a triumfy święci pracownik uczący się, otwarty 
na innowacje, swobodny przepływ i wymianę wiedzy oraz 
informacji w firmie. 

PSYCHOLOGIA ZMIANY
Jak odnaleźć się w skomplikowanym, zmiennym i chime-
rycznym świecie VUCA? 
Czy możliwe jest, by traktować zmiany w  życiu zawodo-
wym i prywatnym jako nowy początek i szansę, a nie tylko 

Mózg ludzki jest leniwy, 
wciąż szuka sposobów 
na ograniczenie 
wysiłku. Dlatego pró-
buje przekształcić każdą 
rutynową czynność 
w nawyk. Kiedy rodzi 
się automatyzm, mózg 
przestaje w zasadzie 
uczestniczyć w podej-
mowaniu decyzji. 
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przeszkodę czy rezygnację z bezpiecznej strefy komfortu?
Każdy człowiek może być w procesie zmian wsparciem dla 
samego siebie oraz dla innych. 
Rozwój firmy i każdego człowieka oraz korzystanie ze zdo-
bytej wiedzy teoretycznej jest możliwe tylko wtedy, gdy fir-
ma i człowiek potrafią zarządzać zmianą.
Wiedza na temat psychologii zmiany pozwala człowiekowi 
konsekwentnie działać pomimo strachu, jaki wywołuje pro-
blem czy wyzwanie, a  tym samym realizować swoje plany 
i marzenia. By rozwijać swój potencjał, warto rozwijać umie-
jętność zarządzania swoimi emocjami i zachowaniami. 
Każda zmiana planowana czy nieplanowana ma swój 
emocjonalny cykl. Po zrobieniu pierwszego kroku, który 
wytrąca nas z  codziennej rutyny, pojawia się odrzucenie, 
frustracja i  gniew. Próbujemy targować się, by wrócić do 
dawnych schematów. Gdy zmiana jest dobrowolna, począt-
kowy optymizm zastępuje przy pierwszych napotkanych 
trudnościach nastawienie raczej pesymistyczne. Wcho-
dzimy w  dolinę desperacji, gdzie trzeba podjąć decyzję: 
idziemy dalej czy świadomie rezygnujemy lub poddajemy 
się okolicznościom zewnętrznym i  własnej słabości. Jeśli 
zwyciężymy nasz wewnętrzny opór, przechodzimy do fazy 
eksperymentowania. Powoli budzi się w nas zaangażowa-
nie, stopniowo zaczynamy dostrzegać nowe możliwości, 
wracają nadzieja i optymizm oraz równowaga. 
W procesie zmiany ważne jest, by menedżerowie i pracow-
nicy mieli świadomość typowych ludzkich reakcji i  znali 
mechanizmy rządzące tym procesem, by zachować poczu-
cie bezpieczeństwa. Niezmiernie istotne jest, by w chwilach 
utraty wiary i pewności siebie umieli świadomie wpływać 
na swoje ograniczające przekonania, zarządzać stresem 
i poprzez zmianę punktu odniesienia postrzegać sytuację 
potencjalnego zagrożenia, jako szansę do osobistego roz-
woju i  firmowych lub indywidualnych korzyści, budując 
pozytywne nastawienie do zmiany.
Mózg ludzki jest leniwy, wciąż szuka sposobów na ograni-
czenie wysiłku. Dlatego próbuje przekształcić każdą rutyno-
wą czynność w nawyk. Kiedy rodzi się automatyzm, mózg 
przestaje w zasadzie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. 
Dlatego żeby zmienić nawyki, w tym nawyki myślowe, czło-

wiek musi świadomie zmienić swój wzorzec zachowań. To 
wymaga wysiłku i  uważności, dlatego ludzie często łączą 
więcej cierpienia z  wprowadzaniem zmiany niż z  jej nie-
wprowadzeniem. A  człowiek zrobi znacznie więcej, żeby 
uniknąć cierpienia teraz, niż uzyskać nagrodę, nawet wielką, 
kiedyś. Człowiek czerpiący wtórne zyski, choćby w postaci 
„świętego spokoju”, przejawia mieszane odczucia wobec ko-
nieczności dokonania zmian w swoim życiu. Dlatego ważne 
jest, by zadbać o natychmiastowe nagrody dla pracowników 
na poszczególnych etapach wdrażania zmiany. 

WEWNĘTRZNY SYSTEM PODEJMOWANIA DECYZJI
Na nasz wewnętrzny system podejmowania decyzji składają 
się nasze wartości, przekonania, zwyczajowe wzorce i stany 
emocjonalne odczuwane w danej chwili. Samoświadomość 
tych kluczowych elementów jest podstawą do zbudowania 
silnej marki, spójnego wizerunku i mocnej reputacji, które 
podnoszą naszą wartość na rynku pracy, oraz stanowi moc-
ną bazę do szczęśliwego i spełnionego życia. By przekonać 
i  zmotywować pracowników do zmiany, menedżerowie 
powinni uchwycić zależność między hierarchią indywidu-
alnych wartości ludzi a misją i strategią firmy. 
W  zarządzaniu zmianą ważna jest znajomość podstawo-
wych elementów komunikacji interpersonalnej wśród li-
derów. Zbudowanie otwartego dialogu w firmie opartego 
na wzajemnym zaufaniu może okazać się niezwykle po-
mocne w procesie wprowadzania zmian w organizacji. 
Umiejętność budowania więzi i  relacji, zdolność prze-
kształcania oporu pracowników w uczestnictwo, umiejęt-
ność odpowiedniego delegowania i motywowania poprzez 
wartości może być kluczowym elementem tego procesu. 
Rolą liderów jest stworzenie atmosfery sprzyjającej zmia-
nie, tak by pracownicy nie tylko zaakceptowali koniecz-
ność i  nieuchronność zmiany, ale „żeby im się chciało 
chcieć” tę zmianę wprowadzić w życie.
Misją i obowiązkiem menedżerów powinna być edukacja 
pracowników i  rozwój ich kompetencji miękkich, które 
pozwolą im zwiększać swoją świadomość, zarządzać sta-
nem emocjonalnym i wyjść poza schemat przyzwyczajeń 
oraz otworzyć się na zmianę. 
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Dlaczego komunikacja jest taka 
ważna?

Jarosław Holwek: Ponieważ każdy 
aspekt naszego życia przekłada 
się na komunikację. I komunikacja 
także wpływa na wszystkie obszary 
naszego życia. Gdybyśmy nie umieli 
się ze sobą skutecznie komunikować, 
nie wiem, czy ludzkość by przetrwa-
ła, czy byłaby w stanie ewoluować 
do takiego poziomu. Jest więc ona 
kluczowym, obok uczuć, spoiwem 
społecznym. Mówi się przecież, że 
słowem można kogoś uratować, 
zainspirować, ale i zabić. 

Na przykład wtedy, kiedy pada: 
„Nie kocham cię”?

Leszek Ciosek: To zdanie killer, może 
być zabójcze, jeśli usłyszymy je od 
najbliższej osoby. Inne przykłady ta-
kich killerów to: „nie jesteś nic wart”, 
„nic z ciebie nie będzie”, szczególnie 
wtedy, kiedy mówią je osoby, na któ-
rych zdaniu i akceptacji nam zależy.

Jakie jest panów najciekawsze 
doświadczenie z prowadzonych 
szkoleń z obszaru komunikacji?

JH: Kiedy uczestnicy, z początku 
podchodzący z rezerwą do szkolenia 
i możliwości zmiany w komunikacji, 
siadają w parach i zaczynają ze sobą 
rozmawiać. Wtedy zapraszamy ich 
do zadawania tzw. trudnych pytań. 
Właściwa przestrzeń i atmosfera 
sprzyjają temu, aby zapytać o rzeczy, 
które ich wzajemnie ciekawią, poru-
szają, a o których nie rozmawiają ze 
sobą na co dzień. 

Co się wtedy dzieje?
JH: Bywa tak, że odnajdujemy 
w relacjach cały wachlarz zaległych 
tematów, których dawno albo nigdy 
nie poruszaliśmy. W środowisku 
zawodowym jest ich też przecież 
mnóstwo. W tych tzw. trudnych py-
taniach możemy z życzliwą intencją 

Feedback trzeba dostać,  
a nie wyczuć!

Z Jarosławem Holwkiem i Leszkiem Cioskiem 
rozmawiała Joanna Rubin

sprawdzić, czy nasze wyobrażenia, 
domysły na temat pewnych sytuacji 
zgadzają się z tym, co widzi druga 
osoba. Ludzie pytają więc o niepo-
rozumienia, o trudności w relacjach. 
Wcześniej nie poruszali tych kwestii, 
bo bali się zaognienia sytuacji, nega-
tywnych reakcji rozmówcy. Te nasze 
opory przed poszukiwaniem ważnych 
odpowiedzi u innych mogą też być 
spowodowane tym, że przypinamy im 
łatki, projekcyjnie przypisujemy im 
rzeczy, które nie bazują na faktach, 
a na naszych odczuciach i fantazjach. 
W treningu trudnych pytań padają 
takie zdania: „Mam wrażenie, że od 
kilku miesięcy mnie unikasz, inaczej 
się zachowujesz, inaczej na mnie 
reagujesz. Powiedz mi, o co chodzi?”. 
Wtedy obserwujemy, jak po pierw-
szych, ostrożnych próbach następuje 
eksplozja energii, powstaje gwar, 
rośnie zaangażowanie. Ćwiczenie 
z reguły trudno jest przerwać. To, 
naszym zdaniem, świadczy o tym, 
jak duża jest w nas potrzeba szczerej, 
otwartej rozmowy.

Ludzie czują intuicyjnie, że ko-
munikacja między nimi nie gra?

LC: Bardzo. I dlatego ważne jest to, 
aby stworzyć bezpieczną przestrzeń 
do rozmowy na temat tego, jak 
rozumiemy siebie nawzajem, oraz 
do tego, żeby wyczyścić konflikty 
i nieporozumienia. Wtedy mamy 
szansę na budowę zaangażowania, 
zaczynamy brać odpowiedzialność za 
to, co się dzieje w np. organizacji.

JH: Ważne jest, aby wiedzieć, że więk-
szość z nas nie ma pierwotnie złych 
zamiarów względem siebie. Ewentu-
alne nieporozumienia komunikacyjne 
wynikają z lęku, z przeżywanych emo-
cji i frustracji, a także z braku wiedzy 
o prawdziwych intencjach, ogranicze-
niach sytuacyjnych, emocjach osób, 
z którymi się stykamy. Jeśli rozmówcy N
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zobaczą nasze prawdziwe oblicze, usły-
szą i zrozumieją motywy, intencje, to 
może się okazać, że porzucą niechętne 
lub ostrożne nastawienie. Z mojego 
doświadczenia wynika, że różne 
rzeczy, które dzieją się w komunikacji, 
rzadko kiedy mają uderzać bezpo-
średnio w rozmówcę. Chodzi bardziej 
o to, że zamkniętą formę komunikacji 
traktujemy jako ochronę przed wyima-
ginowanymi zagrożeniami. 

Na przykład?
LC: Nie przyznajemy się do prze-
żywanych emocji, bo boimy się, że 
będzie to negatywnie odebrane przez 
otoczenie, stracimy np. wizerunek 
profesjonalisty, albo boimy się odsło-
nić nasze prawdziwe intencje lub sła-
bości, bo obawiamy się, że zostanie 
to wykorzystane przeciwko nam. 

Skąd takie przekonanie, że 
w ogóle musimy się chronić?

LC: To wynika z tego, że wiele osób 
ma małą samoświadomość, więc 
projektujemy nasze nieakceptowane 
i zepchnięte do nieświadomości 
cechy, motywacje, urazy czy trudne 
doświadczenia na innych ludzi. 
Rzadko kiedy mamy w sobie taką 
gotowość, żeby zrozumieć to, co 
faktycznie dzieje się w nas samych, 
jak widzimy innych, jak komuni-
kujemy się z nimi i na podstawie 
jakich przesłanek.

JH: 70 proc. konfliktów, według 
nas, to wynik komunikacji niepeł-
nej, przekłamanej, takiej, w której 
jest więcej projekcji, fantazji na 
temat siebie nawzajem niż real-
nej wiedzy. Mylimy obiektywną 
rzeczywistość na poziomie faktów 
z naszym subiektywnym odbio-
rem rzeczywistości, z wrażeniami, 
interpretacjami, ocenami. Często 
w rozmowie, mówiąc o naszych 
subiektywnych odczuciach, przeka-
zujemy je tak, jakby to były obiek-
tywne fakty. I oczywiście dajemy 
się za nie pokroić. Tutaj zacytuję 
filozofa Kena Wilbera, który napi-
sał: „Ludzie nie zdają sobie sprawy, 
jak często mylą swoje odczucia oraz 
intelektualne opinie z absolutną, 
obiektywną prawdą. (...) Sprzeczka 
prawie zawsze wywiązuje się wtedy, 

gdy dwoje ludzi bierze swoją opinię 
»ja« za fakt (czyli za perspektywę 
»to«) i nie ma sposobu, żeby mogli 
oni osiągnąć porozumienie, jeśli 
upierają się, żeby brać swoje subiek-
tywne punkty widzenia za rzeczywi-
stość opartą na faktach. Jeśli jedno 
ma rację, to drugie musi się mylić 
‒ a oboje myślą, że mają rację”. 
Dlatego ważne jest w całym procesie 
komunikacyjnym, żeby wszystko 
porządkować, weryfikować i używać 
adekwatnych do rzeczywistości 
komunikatów.

Ale jak to zrobić?
LC: Bardzo bezpieczny i skutecz-
ny jest „komunikat ja”, w którym 
opisujemy własne odczucia, emocje, 
opinie, wrażenia w sposób adekwat-
ny do rzeczywistości.

Mogą panowie podać przykład.
JH: Zamiast powiedzieć: „Ta 
propozycja jest niepoważna”, mogę 
powiedzieć: „Mam wątpliwości 
dotyczące tej propozycji”. Zamienić: 
„Ignorujesz mnie” na „Czuję się igno-
rowany”. To są komunikaty prawdzi-
we, bo mówimy o swoich odczuciach, 
a nie o obiektywnej rzeczywistości, 
i dlatego są one łatwiejsze do zaak-
ceptowania.

Co się stanie, jeśli nie stosujemy 
„komunikatu ja”?

LC: Możliwych reakcji jest wiele. Jed-
ni zaczną kontratakować, a inni np. 
powiedzą, żebyśmy spojrzeli lepiej 
na siebie i się obrażą. Jeśli stosujemy 
„komunikat ty”: „ty jesteś, ty musisz, 
nie powinieneś, nie wolno ci”, ludzie 
czują się urażani, atakowani. 

JH: Myślę, że warto też tu podkreślić, 
że „komunikat ja” wchodzi w skład 
tego, co nazywamy informacją zwrot-
ną. Dużo się mówi o feedbacku, ale 
tak naprawdę rzadko kto go popraw-
nie stosuje. A informacja zwrotna 
jest niczym innym, jak uzyskaniem 
informacji, w jaki sposób moje dzia-
łania, zachowania, słowa oddziałują 
na innych. I to jest kluczowy element 
naszego rozwoju, chociaż boimy się 
informacji zwrotnej, bo może uderzyć 
w nasze ego, zweryfikować to, co o so-
bie myślimy. A to bywa bolesne. N
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Jak stosować poprawnie infor-
mację zwrotną?

JH: Podstawowy błąd to „komunikat 
ty”, czyli np. „Zachowałaś się niepo-
ważnie, bo nie odpisałaś mi na maila 
od dwóch tygodni”. W ten sposób oce-
niamy i wpędzamy kogoś w poczucie 
winy. Informacja zwrotna pojawiłaby 
się wtedy, gdybym powiedział: „Gdy 
nie odpisałaś na mojego maila, poczu-
łem się zlekceważony, zacząłem się 
zastanawiać, co jest nie tak z naszą 
relacją, wyobrażałem sobie, że coś się 
stało”. Drugim ważnym elementem 
informacji zwrotnej jest precyzyj-
ne nazywanie faktów ‒ zachowań, 
wyrażeń. Ciężko coś w sobie zmienić, 
kiedy w ramach informacji zwrotnej 
usłyszymy ogólniki, np. „Bardzo się 
denerwuję, kiedy zwracasz się do 
mnie w taki sposób”. Skąd mam wie-
dzieć, co konkretnie kogoś denerwuje 
w moim sposobie zwracania się do 
niego? Mogę się tylko domyślać.

Co zyskujemy wtedy, gdy 
odsłaniamy intencje, uczucia 
w komunikacji?

JH: Współpracę. Łatwiej jest innym 
przyjąć nasz komunikat, bo on nie 
powoduje reakcji obronnych. Łatwiej 
jest uzyskać zrozumienie oraz wzbu-
dzić empatię.

LC: Gdybyśmy w życiu zawodowym 
i osobistym posługiwali się informa-
cją zwrotną z odsłonięciem intencji, 
skala konfliktów i nieporozumień 
spadłaby diametralnie. Zobaczyli-
byśmy drugiego człowieka w innym 
kontekście, być może w takim, 
w którym nie spodziewaliśmy się 
nawet go zobaczyć.

Czy są takie zawody, które mają 
szczególne wyzwanie komuni-
kacyjne?

JH: Myślę, że mogą to być adwokaci, 
prawnicy. Korzystamy z ich pomocy 
w szczególnych sytuacjach, np. 
wtedy, gdy sprawa trafia do sądu. 
A trafia, bo ludzie nie potrafią się 
dogadać. W rolę prawnika bardzo 
często jest więc wpisane wywalcze-
nie (za pośrednictwem komunikacji) 
jak najwięcej dla swojego klienta. 
Wcześniej oczywiście są mediacje, 
próba porozumienia się, ale jeśli to 

nie działa, ostatecznie sprawa trafia 
na wokandę. Sąd jest więc instancją, 
która ma rozstrzygnąć, kto ma rację. 

LC: Prawnik przekonuje więc sędziego, 
posługując się różnymi argumentami 
i faktami, znajomością prawa. Dzięki 
temu sędzia wydaje wyrok. Po drugiej 
stronie jest też przecież prokurator lub 
adwokat adwersarza, który również 
chce udowodnić, że racja jest po stronie 
jego klienta. Dlatego ta grupa zawodo-
wa jest szkolona do walki słowem. 

Jakie mogą być skutki uboczne 
tzw. szkolenia do walki słowem?

JH: Można wpaść w rutynę i wojow-
niczą komunikację przenieść na takie 
sytuacje, gdzie przynosi ona więcej 
szkód niż korzyści: na rozmowy z ko-
legami w miejscu pracy, z klientami, 
relacje rodzinne lub towarzyskie. 

Dzieci prowadzą bardzo otwar-
tą komunikację. Czego pano-
wie nauczyliście się od swoich 
dzieci, co analogicznie można 
przełożyć na pracę?

JH: Że można wpaść w rutynę. Mój 
syn (12 lat) zwrócił nam uwagę, że 
gdy planujemy z żoną różne wyjazdy, 
denerwuje go to, że wcześniej nie 
informujemy go o tym i nie pytamy 
o zdanie. Przyzwyczailiśmy się, że 
decydujemy za niego, np. o tym, że 
w lipcu jedziemy w góry. A wyszło na 
to, że on może już mieć własne plany. 
I tutaj pojawia się analogia zawodowa, 
bo wielu szefów coś sobie ustala na 
poziomie spotkań zarządu, a później 
nie przekazuje tego dalej pracowni-
kom, nie mówiąc już o zasięgnięciu ich 
opinii. Ludzie zaczynają się denerwo-
wać, i to nie tylko dlatego, że czują 
się niepewnie i wpadają w pułapkę 
projekcji i fantazji, ale też dlatego, że 
czują się traktowani przedmiotowo.

Czy to możliwe, abyśmy te 
błędy komunikacyjne samo-
dzielnie w sobie namierzali, 
wyczuwali?

LC: Wracam do feedbacku, bo musi-
my go dostać. Dostać, a nie wyczuć. 
JH: Jednych wyczuwanie może 
doprowadzić do fajnych wniosków, 
ale innych sprowadzić na manowce. 
Jeśli nie jesteśmy pewni, czy dobrze 

działamy w relacjach z innymi, lepiej 
jest pójść i ich o to zapytać.

Ale do tego trzeba być odważ-
nym. 

JH: Zdecydowanie. Często poja-
wia się cenzor wewnętrzny, który 
podpowiada, że lepiej nie pytać, bo 
i tak ten ktoś prawdy nam nie powie 
albo zareaguje negatywnie. Kolejnym 
przekonaniem jest to, że otworzymy 
w ten sposób „puszkę Pandory” lub 
usłyszymy odpowiedź, która będzie 
niełatwa do przyjęcia. Różne lęki 
przychodzą nam do głowy i stąd takie 
pytania są trudne do zadania. Zadając 
je natomiast, warto dbać o nazwanie  
kontekstu, motywacji, która nami kie-
ruje. Jeżeli, będąc szefem, dorwiemy 
znienacka pracownika, którego do tej 
pory traktowaliśmy przedmiotowo, 
i zapytamy: „Hej, powiedź mi tu jak 
na spowiedzi, jak mnie oceniasz jako 
przełożonego i mój sposób komuni-
kowania się z tobą?”, to wywołamy 
tylko jego panikę.

LC: I w strachu odpowie „Ja cię, 
szefie, bardzo lubię”.

JH: Chodzi o to, aby wytłumaczyć, 
z jaką intencją pytamy drugą osobę 
o ważne dla siebie kwestie. 

Jak to zrobić?
JH: „Mam poczucie, że dużo rzeczy 
w naszej wzajemnej komunikacji 
zaniedbałem. Podejrzewam, że 
z tego wynika mnóstwo komplikacji 
i nieporozumień. Chcę to napra-
wić i dlatego przychodzę do ciebie 
i pytam, jak mnie postrzegasz jako 
swojego przełożonego?”.

LC: I właśnie to odsłonięcie np. dla 
szefów jest bardzo trudne. 

JH: A osoba, która nie ma infor-
macji, w jakim celu zadajemy jej 
trudne pytanie, nie będzie czuła się 
wystarczająco bezpiecznie, by na nie 
szczerze odpowiedzieć.

LC: Dobrym momentem na pozyska-
nie przez szefa informacji zwrotnej od 
pracownika są rozmowy oceniające. 
Wtedy dobrze jest zadać pytanie: „Jak 
ci się ze mną współpracuje? Czego 

Jarosław Holwek,  
Leszek Ciosek 
właściciele i trenerzy 
z Kaizen Perfection, 
firmy doradczo-szkole-
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ode mnie oczekujesz, jakiej zmiany 
w zachowaniu?”. Oczywiście to pytanie 
ma sens, jeśli szef odsłoni intencje, 
czyli powie, że zależy mu na tym, aby 
jego pracownik się rozwijał, żeby miał 
poczucie podmiotowości i czuł się 
dobrze w firmie. Jeśli stworzymy taką 
przestrzeń dialogu, to możemy mówić 
o skutecznej informacji zwrotnej.

 Jaki jest sposób, aby uczyć się 
odsłaniania intencji?

LC: Najprostszy sposób (co nie 
znaczy, że łatwy) to zadać najpierw 
samemu sobie pytania: „Na czym mi 
zależy w tej sytuacji, w relacji z tym 
człowiekiem, a do czego nie chciał-
bym doprowadzić”, „Po co to robię 
(pytam, mówię, proszę), co chcę przez 
to uzyskać?”, „Do czego zmierzam?”. 
Jeżeli odpowiemy sobie na te pytania, 
nie pozostaje nam nic innego, jak 
tylko podzielić się odpowiedziami 
z naszym rozmówcą. Oczywiście 
dbając o formę komunikacji. Na tym 
polega nazywanie intencji. Na począt-
ku trzeba świadomie o tym pamiętać 
i się pilnować. Z czasem zaczyna to 
wchodzić w nawyk.
Czasami, kiedy przeprowadzamy pra-
cowników i menedżerów przez proce-
sy komunikacyjne, robimy ćwiczenie: 
„konferencja prasowa”. Podwładni 
mogą zapytać swojego przełożonego 
o wszystko (jak dziennikarze na kon-
ferencji) w otwartej lub anonimowej 
formie. Szef nie musi na wszystkie 
pytania odpowiadać, ale nawet jeśli 
odmawia odpowiedzi, musi powie-
dzieć dlaczego tak decyduje. To ćwi-
czenie uczy menedżerów odsłaniania 
się (w tym nazywania intencji). Jeżeli 
sami z siebie tego nie robią, to ono ich 
trochę do tego zmusza.

Dużo się dziś też mówi o tur-
kusowych organizacjach. Co 
jest ich kluczowym elementem 
w zakresie komunikacji?

JH: Relacje w firmach turkusowych są 
oparte na autentyczności, co oznacza, 
że ludzie nie pokazują się sobie wza-
jemnie tylko z perspektywy roli zawo-
dowej. Tu nie ma teatrzyku, w któ-
rym nie odsłaniamy „prawdziwego 
ja”, tylko pokazujemy stworzony na 
użytek firmy swój tzw. profesjonalny 
wizerunek i nie mówimy, co czujemy, 

jakie mamy intencje, nie dzielimy się 
słabościami, lękami, bo uznajemy, 
że będzie to wykorzystane przeciw-
ko nam albo będzie źle odebrane. 
W organizacjach turkusowych ludzie 
funkcjonują otwarcie z całym swoim 
bagażem doświadczeń, uczuć, wad, 
zalet, talentów, ograniczeń.  
F. Laloux opisywał w książce „Praco-
wać inaczej” również to, że w takich 
organizacjach są wdrożone specjalne 
procesy po to, żeby rozmawiać nie 
tylko o pracy czy produktywności, 
ale przede wszystkim o prawdziwych 
emocjach, problemach, odczuciach, 
lękach, o autentycznym postrzeganiu 
rzeczywistości. To właśnie na takiej 
podstawie buduje się w turkusowych 
organizacjach komunikację. Chodzi 
o otwartość, bliskość, partnerstwo. 

Można sobie założyć, że od dziś 
będę się otwarcie komunikować?

JH: Można, ale też trzeba mieć świa-
domość, że ludzie bardzo często nie 
mają pojęcia o swoich potrzebach, lę-
kach, emocjach, napięciach. Nie umieją 
więc ich nazwać, sami nie do końca je 
rozumieją. Bez tego elementu trudno 
mówić o otwartej komunikacji. 

LC: I to są w sumie prozaiczne sytu-
acje. Czasami pytamy kogoś, dlacze-
go zależy mu na jakimś rozwiązaniu, 
awansie itd. I jest cisza. Nie zawsze 
człowiek umie nazwać intencje 
i namierzyć kierunek, z którego 
przychodzi jakieś pragnienie. Nie ma 
więc mowy o otwartej komunikacji. 

JH: Czasami więc możemy mieć 
dobre intencje, aby się otwarcie 
komunikować, ale natrafiamy na 
bariery związane nie z samym komu-
nikowaniem, ale z małą samoświado-
mością. Często też na przeszkodzie 
stają silne emocje, takie jak lęk, 
które nas blokują, albo złość ‒ wtedy 
mówimy rzeczy, których później 
żałujemy. Poza tym na przeszkodzie 
stają nasze silne, utrwalone przez 
lata nawyki komunikacyjne. Jeżeli 
ktoś przez wiele lat komunikował się 
w określony sposób, trudno będzie 
mu to zmienić z dnia na dzień tylko 
dlatego, że tak postanowił albo był 
na szkoleniu. To jest czasem długi, 
męczący proces, dlatego wiele osób 

po pierwszych próbach często wraca 
do starych automatyzmów, nawet 
w sytuacji, kiedy są one destrukcyjne 
dla nich samych i otoczenia.

A jak poradzić sobie z konflik-
tem, jeśli już jesteśmy w cen-
trum jego wydarzeń?

JH: Na pewno nie ma czarodziejskiej 
różdżki, której machnięcie spowoduje 
rozwiązanie sytuacji. Konflikty można 
rozwiązywać na różne sposoby. Wszyst-
ko zależy od tego, jakie są ich źródła, 
przebieg, jaka jest gotowość stron kon-
fliktu do jego rozwiązania. Moim zda-
niem warto, żeby inicjatorem rozwią-
zania konfliktu była osoba, która ma 
największą świadomość sytuacji i kon-
sekwencji, które może przynieść. 

Często ludzie mówią tak: „Ale 
dlaczego to ja mam zrobić 
pierwszy krok?”.

JH: Może dlatego właśnie, że ty sobie 
zdajesz sprawę z tego, co zaszło, a dru-
ga strona nie bardzo. To logiczne. 
Wtedy dobrze jest zrobić krok wstecz, 
pójść do człowieka i z nim pogadać. 

I co powiedzieć?
JH: Że nas poniosło, powiedzieć, z jakie-
go powodu, podkreślić, że zależy nam na 
zgodzie, dobrej relacji, współpracy.  

LC: Dodałbym magiczne słowo „prze-
praszam”. 

Jakie są jeszcze magiczne 
słowa?

LC: Przepraszam, proszę, dziękuję, 
jestem wdzięczny za pomoc. Zamiast 
„przepraszam” często mówimy „przy-
kro mi”. Uważamy, że to synonim, ale 
to nie jest prawda. „Przykro mi” nie 
jest tożsame z „przepraszam cię za to, 
co się stało”. W pierwszym przypadku 
mówimy tylko o swoich emocjach.

JH: Magiczne jest też odczarowywanie 
intencji, czyli mówienie: nie chciałam 
takiego efektu, jaki wyszedł, nie chcia-
łem cię zranić, urazić, zdenerwować. 

Jaka jest więc mantra komu-
nikacji partnerskiej, bliskiej, 
merytorycznej, skutecznej?

JH: Otwartość, uczciwość, uważność 
na innych.
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Rzadko który rodzaj pracy jest obciążony tak dużą liczbą stereotypów jak 
praca w call center. Kojarzy się ona najczęściej z  pracownikami stłoczo-
nymi w open spasie, każdego dnia wykonującymi dziesiątki telefonów do 
potencjalnych klientów, oferującymi im w większości przypadków  pro-
dukty czy usługi, których oni nie zamierzają kupić. 

Myślę, że problem jest dość istotny, ponieważ zgodnie z sza-
cunkami na rok 2016 w  Polsce w  samych biurach outso-
urcingowych zatrudnia się ponad 100 tys. pracowników 
(w Wielkiej Brytanii ponad 700 tys.). Do tego należy doliczyć 
ogromną liczbę pracowników w call center, którzy obsługują 
tylko dany podmiot organizacyjny i są jego strukturalną czę-
ścią. Przy dość dużej rotacji pracowników okazuje się, że licz-
ba osób, która pracuje w tej branży, rośnie do kilkuset tysięcy.
Porównując wyniki badań w zakresie rozmów wykonywa-
nych do klientów przez pracowników call center w  Polsce 
i Europie Zachodniej, możemy zauważyć, że w naszym kraju 
ta liczba ciągle jest wielokrotnie mniejsza. Może to świad-
czyć o dużym potencjale rozwojowym w tym obszarze. 
Barierą hamującą rozwój tej dziedziny biznesu może się 
okazać za chwilę „wąskie gardło”, jakim jest niedobór pra-
cowników na rynku pracy. Dlatego tym bardziej warto za-
dbać o efektywne zarządzanie nimi oraz minimalizowanie 
zjawiska rotacji, tak charakterystycznego dla tej branży. 
Mówi się, że ludzie przychodzą do pracy do firmy, a od-
chodzą od kierownika, dlatego warto zwrócić uwagę na 
skuteczne motywowanie pracowników, którzy stanowią 
specyficzną i szybko zmieniającą się grupę.

WYZWANIA W ZARZĄDZANIU PRACOWNIKAMI
Są znaczne różnice pomiędzy sposobami pracy w  róż-

PORZUĆCIE  

WSZELKĄ  
NADZIEJĘ,  

CI KTÓRZY  

TU WSTĘPUJECIE!
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nych call center. Mamy tu pracę polegającą na udzielaniu 
informacji, sprzedawaniu towarów i  usług, reagowaniu/
respondowaniu na oczekiwania klienta zgodnie z  ustalo-
nymi procedurami. Taki szeroki zakres działania wymaga 
od pracowników szeregu kompetencji komunikacyjnych, 
odporności na stres, jak również ściśle specjalistycznej wie-
dzy produktowej czy znajomości procedur i regulaminów. 
Burzy to pierwszy stereotyp, że jest to praca nisko wykwa-
lifikowanych pracowników i mało rozwojowa. Jeżeli do jej 
wykonywania potrzeba tak wielu kompetencji, to wymaga 
ona również solidnego przygotowania do pracy w postaci 
profesjonalnego programu onboardingowego. 
Tu zaś pojawia się kolejne zagrożenie, jakim jest rekrutacja 
i zarządzanie rotacją szczególnie na wczesnym etapie pra-
cy, kiedy pracownik jeszcze nie nabył praktycznych umie-
jętności oraz nie wypracował sobie odporności na sytuacje 
stresowe, których tu nie będzie brakowało. Badania jedno-
znacznie potwierdzają, że największa fala rotacji przypada 
na pierwsze trzy miesiące pracy. Może wynikać to z rozmi-
nięcia się oczekiwań co do charakteru profesji z rzeczywi-
stością lub braku rzetelnej informacji co do specyfiki pracy 
„na słuchawkach” (flypaper approach, czyli wyolbrzymia-
nie atrakcyjności stanowiska pracy).
Praca w takim miejscu to duże wyzwanie nie tylko dla pra-
cowników, lecz także dla kierowników odpowiadających za 
realizację celów. 

CO MOTYWUJE, A CO ZNIECHĘCA
Ponieważ praca w call center jest często pierwszym etapem 
w karierze, pierwszą pracą, często trafiają do niej osoby młode 
z pokolenia definiowanego jako Z lub milenialsi. Ma to swoje 
przełożenie na sposób ich motywowania. Potwierdzają to tak-
że moje obserwacje, których zakres przytaczam poniżej.
W kwietniu 2017 r. przeprowadzałem badania o charakte-
rze fokusowym dotyczące pracowników call center. Gru-
pa podlegająca badaniu była zróżnicowana statystycznie 
pod względem stażu od miesiąca do sześciu lat. Specy-
fika wykonywanej pracy polegała na odbieraniu rozmów 
od klientów i umawianiu usług medycznych. Taki rodzaj 
pracy nie tylko wymaga umiejętności komunikacyjnych, 
lecz także podstaw wiedzy z zakresu usług medycznych. 
Badanie było prowadzone w  kierunku zidentyfikowania 
i ustalenia rankingu zarówno motywatorów, jak i czynni-
ków wywołujących niezadowolenie w pracy w call center. 
Wyniki oprócz pewnych oczywistych faktów wskazują 
także na pewne zaskakujące sugestie. Na pierwszym miej-
scu jako motywatory pozafinansowe pojawiają się relacje 
z  innymi pracownikami i  atmosfera pracy. Na drugim 
miejscu plasuje się karta MultiSport, ponieważ w  więk-
szości pracownikami są osoby młode i aktywne fizycznie, 
taki wybór zatem nie zaskakuje. 
Na trzecim miejscu wymieniono ubezpieczenie medyczne 
o szerokim zakresie, potem dobrą lokalizację biura oraz to, 
że praca polegająca na kontakcie z ludźmi pozwala zdobyć 
duże doświadczenie życiowe, rozwijać się. Ciekawe jest, 
że poza rankingiem zwracano uwagę na rzeczy wydające 
się nie mieć większego znaczenia, jak całkowita swoboda 
ubioru czy wyglądu nawet tak ekstrawaganckiego, jak wi-

doczne kolczyki na twarzy czy włosy o fioletowym czy tur-
kusowym kolorze. Taki wygląd często uniemożliwia podję-
cie pracy przy bezpośredniej obsłudze klienta. 
Ciekawe jest, że jako motywator nie pojawia się wynagro-
dzenie ‒ być może dlatego, że praca ta postrzegana jest jako 
nisko płatna. Myślę jednak, że wysokość wynagrodzenia 
zostaje „zaakceptowana” w procesie rekrutacji i dlatego nie 
pojawia się w rankingu. 
Badana grupa określiła również, co obniża ich zaanga-
żowanie w  pracę. Tu na pierwszym miejscu wymieniano 
presję wyników szczególnie ukierunkowaną na ilość zadań 
„jeszcze” do wykonania. Widoczny jest większy nacisk na 
to, co jeszcze jest do zrobienia, niż na to, ile zostało już 
zrobione. Kolejny czynnik to często autorytarny styl kie-
rowania, co nie jest zaskoczeniem ze względu na charakter 
pracy. Trudność sprawia też duża ilość informacji do przy-
swojenia, co pozwala swobodnie obsługiwać klientów, oraz 
zmianowość pracy, szczególnie przy trybie pracy przez 24 
godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Na dłuższą 
metę męczące stają się też powtarzające się procesy mogą-
ce prowadzić do wypalenia zawodowego i rotacji. Czasami 
cięcie kosztów objawiające się małą powierzchnią pracy 
silnie demotywuje  pracowników.
Wyniki te pokazują jakiś wycinek pracy „na słuchawkach” 
i  mogą być wskazówką do zmiany sposobu zarządzania 
pracownikami. Jestem przekonany, że każda zmiana w or-
ganizacji wymaga badań i dobrego przygotowania.

WNIOSKI
Przeprowadź badanie satysfakcji pracowników call center.
Buduj relacje poprzez dialog ze swoim zespołem, okazuj 
szacunek pracownikom.
Wspieraj ich szczególnie w trudnych sytuacjach, stosuj mi-
nisesje coachingowe tam, gdzie to potrzebne.
Dbaj o regularne udzielanie informacji zwrotnej zarówno 
pozytywnej, jak i negatywnej.
Zauważaj i reaguj na objawy wypalenia zawodowego.

PODSUMOWANIE
I chociaż nad drzwiami call center nie widnieje napis: „po-
rzućcie wszelką nadzieję, ci którzy tu wstępujecie”, warto 
zadbać o  to, aby menedżerowie byli świadomi, że zarzą-
dzanie takim zespołem wymaga znacznie więcej wysiłku 
wkładanego w motywowanie pracowników niż w przypad-
ku innych działów. 
Praca w call center będzie podlegała ciągłym zmianom, za-
równo z przyczyn prawnych, jak i zmian na rynku pracy, 
rosnących oczekiwań klientów oraz zmian technologicz-
nych. Tylko świadomi uczący się menedżerowie będą go-
towi sprostać tym wyzwaniom.

Bibliografia: 
· L. Philips, A.O. Connel, „Managing Employee Retention-
-a strategic accountability approach”, Elsevier/Butterworth 
‒ Heinemann 2003. 
· J. Antoszkiewicz, Z. Pawlak, „Techniki menedżerskie ‒ 
skuteczne zarządzanie firmą”, Warszawa 2010.
· F. Laloux, „Turkusowe organizacje”, Warszawa 2016.

Badania jednoznacznie 
potwierdzają, że 
największa fala rotacji 
przypada na pierwsze 
trzy miesiące pracy. 
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najlepszych  
pracowników 
w firmie?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego twoi pracownicy przychodzą do pracy 
i poświęcają ogromną część życia, wypełniając zadania, które im powierzy-
łeś? Odpowiedź wydaje się oczywista: bo im za to płacisz. To ważna motywa-
cja, jednak prawdą jest również, że pieniądze zaczynają tracić swoją siłę. 

W ślad za światem zachodnim nasza gospodarka powoli 
zmienia się z gospodarki pieniądza w gospodarkę zadowo-
lenia. Ludzie szukają już nie tylko stabilnego utrzymania, 
lecz także osobistego spełnienia. Każdy wykwalifikowany 
pracownik, w  którego inwestowałeś swój czas i  pieniądze, 
a który postanowi opuścić firmę, zabierze cały potencjał, by 
korzystać z niego gdzieś indziej. Często – u twojej konkuren-
cji. Coraz częściej słyszy się z ust przedsiębiorców, że trudno 
o dobrych pracowników, że rynek pracodawcy powoli zmie-
nia się w rynek pracownika. W gospodarce nadwyżek i ma-
lejącego bezrobocia coraz większe znaczenie przy wyborze 
pracy przez wykwalifikowanego pracownika ma poczucie 
spełnienia i satysfakcji, natomiast niewielkie różnice w pła-
cach schodzą na drugi plan. Co zatem możemy zrobić, by 
zatrzymać pracowników z wysokim potencjałem?
Naukowcy mówią o  trzech rodzajach orientacji zawodo-
wych: zajęcie, kariera i powołanie. Zajęcie wykonuje się po 
to, by dostać za nie odpowiednią zapłatę. Zbyt często wi-
dzimy osoby, które przez całe życie wykonują swoje zajęcie 
bez pasji, bez perspektyw, bez chęci rozwoju. Czekają na 

weekend, święta, wakacje. Gdy na nich patrzysz – robią, co 
do nich należy, lecz gdy odchodzisz, żeby zająć się swoimi 
sprawami, nierzadko porzucają swoje zajęcia, a myślami są 
w zupełnie innych miejscach. Kariera to coś więcej niż zaję-
cie, oznacza głębsze zaangażowanie w wykonywaną pracę. 
Oprócz pieniędzy liczy się także awans, który jest środkiem, 
za pomocą którego pracownik osiąga prestiż, władzę, a także 
podwyżkę. Powołanie natomiast jest oddaniem się pracy dla 
niej samej, czerpaniem satysfakcji z tego, co się robi. Choć 
termin ten wiązany jest często z pracą duchownych, lekarzy 
czy naukowców, nie brakuje doniesień o osobach wykonują-
cych mniej prestiżowe zawody w sposób niezwykle oddany 
i z poczuciem ogromnej życiowej satysfakcji.
Ważne jest, by uświadomić sobie, że każdy z  twoich pra-
cowników ma swoje „powołanie”. Jeśli podłożysz książ-
kę pod nogę stołu, żeby się nie kolebał, to zrobisz z  niej 
użytek. Ale co, jeśli właśnie w tej książce mógłbyś znaleźć 
wiedzę potrzebną do rozwiązania jakiegoś znaczącego 
problemu, z  którym boryka się twoja firma? Znalezienie 
obszaru, w którym pracownik może wykorzystywać swoje 
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reklama

najsilniejsze cechy, jest często kluczem do tego, by został on 
w firmie i przynosił jej ogromne korzyści. Czy wiesz, jakie 
są najsilniejsze strony twoich kluczowych pracowników? 
Czy wiesz, co ich motywuje do tego, by pracować na naj-
wyższych obrotach? Być może dyrektor X całymi dniami 
sprawdza raporty i kontroluje pracę swoich podwładnych, 
podczas gdy jego najsilniejszą stroną jest innowacyjność 
i entuzjazm w działaniu? A może pracownik odpowiedzial-
ny za nawiązywanie kontaktów z klientami ma niską em-
patię i jest introwertykiem, podczas gdy ogrom możliwości 
wynikający z  jego analitycznego umysłu i  umiejętności 
dostrzegania zagrożeń jest marnowany? Jeśli zależy ci na 
pracownikach, warto dostrzegać te prawidłowości i przede 
wszystkim warto robić z tej wiedzy użytek.
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Trzeba wiedzieć o tym, że za zachowanie pracownika odpo-
wiada jego dominujący typ psychologiczny, który kształtuje 
się pod wpływem różnych czynników, takich jak m.in. do-
świadczenie, otoczenie, cechy odziedziczone, specyfika kul-
turowa czy też przynależność do grupy etnicznej. By nauczyć 
się radzenia sobie z danym pracownikiem, należy w pierwszej 
kolejności poznać jego dominujący typ psychologiczny. Po-
zwoli to na lepsze zrozumienie jego zachowań, skorzystanie 
z jego mocnych stron oraz sprawi, że nie będą się pojawiały 
lub zostaną zminimalizowane sytuacje konfliktowe.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na poszczególne typy 
psychologiczne, gdyż wiedza na ten temat jest niezbędna 
w zakresie prawidłowego zarządzania zespołami ludzi. 

TYP „NA JA” I TYP „NA INNYCH”
Typ „na ja” charakteryzuje się silną potrzebą decydowania. 
Pracownik posiadający taki typ osobowości zawsze chce 
mieć ostatnie słowo (nie tylko podczas negocjacji, lecz także 
w toku luźnej rozmowy). Nie jest on w stanie znieść sytuacji, 
w której ktoś próbuje narzucić mu swoje zdanie lub pokazać, 
że pomysł, który on podsunął, jest niewystarczająco dobry. 
Osoba o typie psychologicznym „na ja” jest wyjątkowo pew-
na siebie i zdecydowana. Komunikując się z nią, trzeba da-
wać jej wybór, pokazując, że to, co mówi, jest bardzo ważne 
i ona sama wie, co najlepiej powinna zrobić w danej sytuacji.

Typy  
psychologiczne 
w zespole 

Każdy menedżer choć raz w trakcie swojej kariery zawodowej zadawał sobie 
pytania w stylu: „Dlaczego on tak zareagował? Przecież przekazałem mu tę 
informację delikatnie”, „Dlaczego on nadal nie potrafi samodzielnie podjąć 
tak prostej decyzji?”, „Czy on zawsze musi widzieć tylko czarne scenariusze?”, 
„Jak to możliwe, że on nie wykonał zadania w terminie, skoro tyle razy mu 
o nim przypominałem i podkreślałem, jak bardzo jest to ważne dla firmy?”. 

Zupełnie odwrotnie jest w przypadku typu psychologicz-
nego zorientowanego „na innych”. Pracownik o tym typie 
osobowości ma trudności z  podjęciem samodzielnej de-
cyzji i najczęściej potrzebuje pomocy i rady. Ważne są dla 
niego opinie innych osób. Jego zdaniem, skoro takie osoby 
twierdzą, że coś jest dobre, to z pewnością takie jest.

TYP „NA CELE” I TYP „NA PROBLEMY”
Pracownika o dominującym typie osobowości zorientowa-
nym na „cele” motywują ciekawe wizje przyszłości i inno-
wacyjne pomysły. To jednostka, która bardzo lubi wyzwa-
nia i doskonale radzi sobie z wdrażaniem różnego rodzaju 
usprawnień. Z reguły osoba zorientowana „na cele” widzi 
świat z perspektywy optymistycznej i nie poświęca uwagi 
problemom i  przeszkodom. Atutem takiego pracownika 
jest z  pewnością fakt, że bardzo szybko podnosi się on 
z porażek. Z drugiej strony czasami dopada go jednak sło-
miany zapał i przedstawia on pomysły, które są nieco ode-
rwane od rzeczywistości. Komunikując się z  nim, warto 
zwrócić uwagę na mówienie o  pomysłach i  innowacjach, 
zamiast zasypywać go informacjami związanymi z czyha-
jącymi nań zagrożeniami i problemami.
Z kolei typ pracownika zorientowany na „problemy” skupia 
się głównie na przeszkodach. Snuje on bardzo często, zwy-
kle bezpodstawnie, negatywne scenariusze. To jednostka, 
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która tworzy sobie różne formy zabezpieczeń na wypadek, 
gdyby coś jej nie wyszło. Można ją poznać również po tym, 
że nie lubi ona za bardzo zmian, a wszelkie nowe pomysły 
od razu spisuje na straty. Komunikując się z  taką osobą, 
warto wsłuchać się w  jej obawy i wspólnie stworzyć plan 
awaryjny. Dzięki temu będzie się ona mogła poczuć bez-
piecznie. Jednocześnie należy unikać wmawiania jej tego, 
że większość jej obaw się nie spełni, oraz przekonywania na 
siłę do optymizmu. Może to zostać przez nią źle odebrane.

TYP „ZGODNY” I TYP „NEGUJĄCY”
Osoba o  typie osobowości „zgodnym” to jednostka, która 
praktycznie na wszystko się zgadza i przytakuje innym współ-
pracownikom oraz przełożonym nawet wtedy, gdy niekoniecz-
nie jest ona przekonana co do skuteczności zaprezentowanego 
pomysłu. Podstawową wadą pracownika o „zgodnym” typie 
osobowości jest to, że nie potrafi on wyrazić jasno swojego 
zdania. Inne charakterystyczne cechy osoby o „zgodnym” ty-
pie osobowości to przyjmowanie i realizowanie powierzonych 
zadań nawet wtedy, gdy nie jest to zgodne z jej wartościami. 
Choć  wydawałoby się, że posłuszny pracownik to pracow-
nik idealny, w tym przypadku może wystąpić jednak ryzyko, 
że taka osoba będzie krytykowała swojego szefa i współpra-
cowników za ich plecami. Dlatego jednostkę „zgodną” trzeba 
zachęcać do wyrażania własnego zdania i sprawdzać, czy na 
pewno utożsamia się ona z powierzonym jej zadaniem, czy też 
po prostu je wykonuje bez przekonania.
Typ „negujący” to z kolei osoba bardzo wrażliwa na wszelkiego 
rodzaju błędy i niedociągnięcia. Neguje ona bowiem, i to otwar-
cie, wszystkie pomysły, które uważa za nie w pełni dopracowane 
bądź budzące jej wątpliwości. Misją pracownika o takim typie 
osobowości jest informowanie otoczenia o wszelkich wadach 
danego pomysłu, co niestety na dłuższą metę jest męczące 
i  demotywujące. Przebywanie z  taką jednostką może rodzić 
konflikty. Jak menedżer powinien radzić sobie z pracownikiem 
o „negującym” typie osobowości? Przede wszystkim trzeba taką 
osobę dokładnie wysłuchać i wziąć pod uwagę jej rady co do 
zmiany obecnego stanu. Wtedy pracownik o typie „negującym” 
będzie usatysfakcjonowany wykonaniem swojej misji. W każ-
dym  zespole pracowników potrzebna jest osoba o typie „negu-
jącym” mimo jej pewnych wad. Doskonale sprawdzi się ona na 
stanowiskach związanych z kontrolowaniem i usprawnianiem 
określonych procesów.

TYP „OSOBISTY” I TYP „RZECZOWY”
W  naszym otoczeniu znajdują się również osoby, któ-
re budowanie relacji stawiają na pierwszym miejscu. To 
jednostki, które bardzo lubią opowiadać historie na swój 
temat (szczególnie często poruszając kwestie prywatne) 
i są prawdziwymi duszami towarzystwa. Bardzo charakte-
rystyczne jest dla nich także to, że posiadają one tenden-
cję do długiego wstępu do tematu, zanim dojdą do sedna 
sprawy, z  którą przyszły do przełożonego lub współpra-
cownika. W ten sposób zabierają one innym pracownikom 
sporo cennego czasu. W takim przypadku mowa jest o tzw. 
typie „osobistym”. Pracownicy o  tym typie psychologicz-
nym uważani są potocznie za „gaduły” zamęczające innych 
ciągłymi opowieściami, w  żaden sposób niepowiązanymi 

z  tematem spotkania. Dużą rolę odgrywa sposób  komu-
nikowania się z  taką jednostką, gdyż łatwo jest ją urazić, 
uświadamiając jej, że spotkanie dotyczy zupełnie innego 
tematu. Zdecydowanie nie należy przerywać jej wypowie-
dzi, stosując zbyt dosadne ponaglenia, np.: „Do sedna, bo 
nie mamy czasu”, warto natomiast głośno docenić chęć 
dzielenia się przez taką osobę swoimi doświadczeniami 
osobistymi i  delikatnie zasugerować, że jest mało czasu, 
a dużo spraw biznesowych do omówienia. 
To dość problematyczne, zwłaszcza w  sytuacji, kiedy typ 
„osobisty” zagaduje typ „rzeczowy”, który jest konkretny, nie 
znosi „owijania w bawełnę” oraz ceni sobie czas. Typ „rze-
czowy”  to przeciwieństwo typu „osobistego”. Pracownicy 
o  tym typie osobowości uważani są za osoby posiadające 
problemy z nawiązywaniem relacji, gdyż nie lubią dzielić się 
opowieściami o swoich prywatnych sprawach. Komuniku-
jąc się z typem „rzeczowym”, warto skupić się na konkretach 
i argumentach i zrezygnować z nadmiernego wstępu do klu-
czowej wypowiedzi.

TYP „SYSTEMATYCZNY” I TYP „CHAOTYCZNY”
Osoby o typie osobowości „systematycznym”  są bardzo po-
układane. Można je rozpoznać po ładzie panującym w ich 
notatkach, na biurku oraz w komputerze. Ten ład przenosi 
się bardzo często na ich życie osobiste. Jednostki o „systema-
tycznym” typie osobowości charakteryzują się tym, że lubią 
mieć wszystko zaplanowane. Bardzo często prowadzą one 
skomplikowane wyliczenia i  sporządzają różnego rodzaju 
raporty. Takie osoby nie są w stanie znieść sytuacji, w której 
nagle wypada im jakaś niezaplanowana wcześniej sprawa, 
zaburzająca ich rytm dnia. Radość sprawiają im natomiast 
sytuacje, w których w trakcie komunikacji druga strona sza-
nuje ich przestrzeń i dopasowuje się do ich rytmu działania, 
wywiązując się z poczynionych deklaracji.
Zupełnie odwrotnie jest w przypadku typu „chaotycznego”. 
Osoby o takim typie osobowości słyną z artystycznego nie-
ładu. Można je również rozpoznać po tym, że bardzo czę-
sto improwizują, co nie zawsze kończy się dla nich dobrze. 
Zatrudnianie takich pracowników wiąże się z  ryzykiem, 
że mogą oni nie realizować powierzonych im obowiązków 
z powodu ciągłego braku czasu. Z drugiej strony ich atutem 
jest to, że bardzo szybko odnajdują się one w zmieniającym 
się środowisku. 
W zespole pracowników każdy jest inny. Dzięki dokładnemu 
poznaniu typów osobowości poszczególnych pracowników 
o wiele łatwiej można delegować zadania i zapanować nad po-
rządkiem. Na przykład wykonanie raportu będzie idealnym 
zadaniem dla typu „systematycznego”, a generowanie nowych, 
kreatywnych pomysłów to domena typu nastawionego na 
„cele”. Z kolei w planowaniu potężnej inwestycji odpowied-
nią rolę z pewnością odegra typ zorientowany na „problemy”, 
gdyż zauważy on wszelkie zagrożenia i ułoży plan zabezpie-
czeń, czego nie weźmie z pewnością pod uwagę typ zorien-
towany „na cele” widzący głównie optymistyczną stronę wizji 
czy pomysłu. Typ „na ja” będzie doskonały na stanowisku 
podejmującym bardzo szybkie decyzje dyrektora, a typ „cha-
otyczny” może niekoniecznie nadać się na stanowisko księgo-
wego, ale doskonale sprawdzi się jako handlowiec.
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Tylko w  ubiegłym roku Polacy spędzili na zwolnieniach 
lekarskich 220 milionów dni – wynika z danych Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Wiele problemów zdrowotnych 
związanych jest z pracą zawodową. Należą do nich przede 
wszystkim zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, 
a tuż po nich stres.

SKĄD SIĘ BIERZE STRES?
Stres w pracy jest powszechnie uznawany za wynik relacji 
pomiędzy wymaganiami środowiska pracy a możliwościami 
i potrzebami pracownika. Negatywnym jego skutkiem może 
być pogorszenie psychologicznego funkcjonowania, obja-
wiające się w postaci emocji lęku, gniewu, podwyższonego 
poziomu depresji oraz wypalenia zawodowego. Na poziomie 
fizycznym stres jest związany z  licznymi dolegliwościami, 
m.in. układu krążenia, układu trawiennego, mięśniowo-
szkieletowego, a  także wieloma innymi schorzeniami wy-
nikającymi z  osłabienia funkcji immunologicznych orga-
nizmu. Stres zawodowy powoduje również zmniejszenie 
efektywności pracy, spadek wydajności pracownika, wzrost 
liczby wypadków oraz absencji. W krajach Unii Europejskiej 
koszty stresu w pracy związane jedynie z problemami psy-
chicznymi liczone są w miliardach euro w skali roku.
Stres w pracy często rośnie proporcjonalnie do liczby zadań 
i ustawicznego skracania czasu na ich realizację. Często też 
musimy wykonywać kilka czynności naraz. Czasami jest 
też tak, że mamy duże kompetencje w pewnych obszarach, 
ale mało okazji, by się nimi wykazać. Albo wręcz odwrot-

Dlaczego  
pracownicy  
się stresują? 

Stres jest fizyczną i psychiczną odpowiedzią organizmu na działanie róż-
nych nacisków środowiska, zwanych stresorami. Zaburzają one naszą 
równowagę, czyli stan homeostazy. Stres pojawia się zawsze, gdy w życiu 
człowieka następują zmiany, do których musi się przystosować. Współ-
czesne tempo życia i  warunki, w  jakich funkcjonują organizacje, syste-
my produkcji i wszelkiego rodzaju usługi, stają się źródłem napięć, które 
w efekcie wzmacniają czynniki powodujące stres.

nie – obowiązki nas przerastają, ponieważ nie posiadamy 
niezbędnych umiejętności, by je dobrze wypełniać. Polacy 
mają też coraz większe trudności z odreagowaniem stresu 
związanego z pracą.

PROWADŹ DIALOG Z PRACOWNIKAMI
W  codziennej praktyce obecne jest przekonanie, że cele 
i misje organizacji nie wiążą się bezpośrednio z kondycją 
psychiczną pracowników i  można je pominąć w  proce-
sach decyzyjnych. Z  badań wynika, że zarządzający z  re-
guły koncentrują się na celach do osiągnięcia i uważają, że 
w procesie realizacji zadań określonych w celach pracow-
nik sam będzie szukał rozwiązań, by te zadania zrealizo-
wać. Tak się jednak nie dzieje lub działania są nieskuteczne.
Modyfikacja zadań, zarządzanie przez partycypację, za-
pewnianie wsparcia społecznego, elastyczny czas pracy 
oraz autonomiczne zespoły robocze to sposoby eliminowa-
nia stresu  wynikającego z nadmiernych wymagań, braku 
kontroli, czy niewłaściwych stosunków  społecznych.
Eliminacji tych samych źródeł stresu sprzyjają określone 
zachowania pracowników, polegające m.in. na:
– korygowaniu własnych, stresotwórczych przekonań,
podnoszeniu swoich kwalifikacji,
– ćwiczeniu asertywności.

STRESOWI W PRACY MOŻNA PRZECIWDZIAŁAĆ 
Działania powinny być skierowane na daną organizację 
oraz na pracowników. Polegają one przede wszystkim na 
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zapewnieniu pracownikowi takich warunków pracy, które 
zapobiegają pojawieniu się stresu. O  efektywności i  sku-
teczności tych działań w  dużej mierze decyduje świado-
mość istnienia zjawiska stresu i jego negatywnych skutków 
oraz rozumienie mechanizmów stresogennych wśród ka-
dry zarządzającej w organizacjach. 

UNIKNIJ WYPALENIA ZAWODOWEGO  
PRACOWNIKÓW
Doświadczanie długotrwałego stresu w  pracy prowadzi 
do wypalenia zawodowego, czyli poczucia chronicznego 
zmęczenia i zniechęcenia, braku radości z wykonywanych 
zajęć, instrumentalnego traktowania ludzi. Praca może być 
bardzo stresująca i  obciążająca choćby ze względu na jej 
specyfikę – np. praca lekarza na pogotowiu. Jednakże na-
wet spokojna, monotonna praca czasami bywa bardzo fru-
strująca – jeśli jest mało płatna, przebiega w nieprzyjemnej 
atmosferze, nie umożliwia lub zamyka drogi rozwoju, nie 
jest zgodna z wykształceniem czy zainteresowaniami pra-
cownika. Aby uniknąć tego typu sytuacji, należy współ-
pracować z podwładnymi, interesować się ich potrzebami 
i aktywnie włączać ich w życie firmy.
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Jak nigdy dotąd, działalność firm pozostaje dziś w cen-
trum uwagi konsumentów, pracowników, społeczności, 
inwestorów i organów rządowych. Spowodowane jest to 
rosnącymi oczekiwaniami tych grup, dotyczącymi np. 
konieczności prowadzenia działalności w sposób odpo-
wiedzialny, ale także coraz szybszą komunikacją. Stano-
wi to wyzwanie dla zarządzających firmami i właścicieli. 
Jak skutecznie integrować działania z obszaru zrówno-
ważonego rozwoju i  odpowiedzialnego biznesu z  pod-
stawową działalnością firmy, tworząc wartość dodaną 
dla firmy oraz w  otoczeniu społeczno-gospodarczym? 
Wskazuje się sześć kluczowych czynników przyczynia-
jących się do wzrostu wartości firm1. 
Obok ograniczenia ryzyka, różnicowania marki, inno-
wacji i  tworzenia możliwości, sprawności operacyjnej 
oraz dostępu do kapitału i wyceny na zasadach rynko-
wych są jeszcze takie, jak przyciąganie talentów, anga-
żowanie i  retencja pracowników. Pozytywny związek 
pomiędzy zarządzaniem firmą w sposób odpowiedzial-
ny a  relacją z  pracownikami potwierdzają też badania 
menedżerów CSR w  Polsce oraz Europie Środkowej2.  
Aż 71 proc. badanych w  Polsce oraz 65 proc. dla 10 
krajów Europy Środkowej wskazuje działania CSR jako 
korzystne dla podnoszenia poziomu zaangażowania 
pracowników. To druga po podnoszeniu świadomości 
w zakresie etyki korzyść zidentyfikowana w badaniu dla 
Polski. 

Działania CSR – 
czynnik  
motywujący  
pracowników

Przyciąganie talentów, angażowanie i retencja pracowników to jeden z sześciu 
kluczowych czynników przyczyniających się do wzrostu wartości firm zarzą-
dzanych w sposób odpowiedzialny i podejmujących świadome oraz strate-
giczne działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

PRZYCIĄGANIE TALENTÓW, ANGAŻOWANIE I RETENCJA 
PRACOWNIKÓW
Firmy, które posiadają jasno wyznaczoną strategię zrówno-
ważonego rozwoju i realizują działania CSR, zazwyczaj wy-
kazują wyższy poziom zaangażowania pracowników oraz 
mogą zapewnić większą retencję pracowników. Według 
niektórych badań programy ukierunkowane na działania 
prospołeczne i proekologiczne przyczyniają się do podnie-
sienia morale wśród pracowników, wzmagają zaangażo-
wanie i lojalność oraz pomagają ograniczyć rotację nawet 
o 50 proc., zwiększając przy tym ogólną efektywność pracy 
nawet o  13 proc.3. Wysokie zaangażowanie pracowników 
przekłada się na lepsze wyniki finansowe firmy w porów-
naniu do organizacji, które nie mogą pochwalić się aż taki-
mi rezultatami związanymi z dobrą opieką nad pracowni-
kami i ich pozytywną stymulacją w miejscu pracy. Firmy, 
których pracownicy są najbardziej zaangażowani, odnoto-
wały w ciągu 12 miesięcy korzystną zmianę dochodu netto  
(14 proc. w  porównaniu do ‒4 proc.) oraz wzrost wpły-
wu na zysk firmy (28 proc. w  porównaniu do ‒11 proc.) 
niż „niezaangażowane” firmy4, co dodatkowo podkreśla 
wpływ zaangażowania pracowników na wyniki, które są 
rezultatem wysiłku wszystkich pracowników. 
Innym ważnym aspektem jest przyciąganie talentów. Według 
analiz, pracownicy reprezentujący różne pokolenia preferu-
ją pracę na rzecz firm o wysokim stopniu odpowiedzialności 
społecznej i środowiskowej. Przykładowo,  91 proc. kobiet  
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i 76 proc. mężczyzn z pokolenia X uważa, iż poprzez pra-
cę należy przyczyniać się do rozwoju społeczności lokalnej 
lub szerzej ‒ ogólnoświatowego rozwoju. Echo tych danych 
odbija się również w wynikach generacji powojennej ‒ 90 
proc. kobiet i 79 proc. mężczyzn reprezentujących to poko-
lenie myśli podobnie5. Widać wyraźnie, że nie tylko przed-
stawiciele pokolenia milenijnego przykładają dużą wagę do 
wpływu społecznego firmy przy wyborze pracodawcy. 
Biorąc pod uwagę to, że kwestie społeczne i  odpowie-
dzialność firm to tematy coraz bliższe mainstreamowemu 
myśleniu, nie ma w tym może nic dziwnego, że mają one 
też wpływ na dokonywane wybory co do miejsca pracy 
i motywację przy jej wykonywaniu. Zintegrowana strategia 
biznesowa i  wizja mogą pomóc zapewnić pracownikom 
reprezentującym różne pokolenia poczucie misji i  sensu, 
które niemal automatycznie przekłada się na lepsze wyniki 
biznesowe, ponieważ pozwala przyciągnąć najlepsze talen-
ty oraz sprzyja zaangażowaniu i utrzymaniu pracowników.

POZYTYWNA ZMIANA W FIRMACH

Wcześniej wspomniane badanie menedżerów CSR przy-
tacza kilka istotnych zmian, w  tym także dotyczących 
miejsca pracy, jakie dokonały się w  firmach w  Polsce 
dzięki upowszechnieniu idei CSR. Ma ono przełożenie 
m.in. na wzrastającą świadomość praw pracowników 
dotyczących np.  mobbingu, zwiększanie się liczby po-
zapłacowych narzędzi motywowania pracowników, ta-
kich jak  prywatna opieka medyczna, czy umożliwianie 
rozwoju zainteresowań pracowników, a  także większą 
transparentność w  komunikacji czy uruchamianie we-
wnątrzfirmowych mechanizmów wspierających prze-
strzeganie kodeksów etycznych. Dodatkowymi działa-
niami, które podejmują firmy w  tym zakresie, a  które 
mogą pozytywnie wpływać na motywację pracowników, 
są działania skierowane do społeczności lokalnych (pro-
gramy zaangażowania społecznego) lub nakierowane na 
ochronę środowiska naturalnego. 
Co ciekawe, menedżerowie CSR w innych krajach naszego 
regionu upatrują pozytywnych efektów  działań CSR reali-
zowanych poza już wskazanymi przykładami, także w od-
niesieniu do poprawy wizerunku i  reputacji swoich firm, 
poprawy relacji z  lokalnymi społecznościami oraz rozpo-
znawalności marki jako odpowiedzialnej. To także istotne 
czynniki wpływające na relację z pracownikami i mogące 
mieć wpływ na efekty ich zaangażowania w realizację ce-
lów biznesowych swoich firm oraz tworzenia wartości do-
danej w swoim otoczeniu. 

SKUTECZNE METODY I NARZĘDZIA
Paleta metod i narzędzi, które można stosować, jest sze-
roka. Jednak naturalnie ich dobór zależy od dostępnych 
zasobów, wsparcia i  akceptacji kadry zarządzającej, po-
tencjalnych korzyści oraz szybkości uzyskania efektów. 
Efekty działań CSR, które budują zaangażowanie pra-
cowników, tworzą wartość dodaną w otoczeniu i są jed-
nocześnie najbardziej skuteczne, według menedżerów 
CSR można uszeregować w  następujący sposób: dialog 
z  pracownikami i  interesariuszami, wolontariat pracow-

niczy oraz programy etyczne dla pracowników. Mniej 
wskazań otrzymały narzędzia,  postrzegane jako najbar-
dziej popularne, takie jak programy prośrodowiskowe 
oraz działania charytatywne i  filantropijne. Pośród na-
rzędzi wykorzystywanych obecnie w  zdecydowanie za 
małym stopniu, a wartych popularyzowania, menedżero-
wie w krajach Europy Środkowej wskazywali najczęściej 
inwestycje społecznie odpowiedzialne oraz współpracę 
międzysektorową. Dodatkowo polscy menedżerowie CSR 
podkreślali rosnące znaczenie zarządzania różnorodno-
ścią w miejscu pracy. 

PATRZYMY TYLKO W DOBRĄ STRONĘ 
Według menedżerów CSR w Polsce i Europie firmy będą 
miały w  przyszłości do odegrania jeszcze większą rolę, 
jeżeli chodzi o wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy, 
m.in. w takich obszarach, jak: kształtowanie gospodarki 
opartej na wiedzy i kapitale intelektualnym oraz budo-
wanie kapitału społecznego, który w Polsce i całym re-
gionie jest tak potrzebny. Menedżerowie CSR w regionie 
podkreślają przede wszystkim rolę biznesu, jaką odgry-
wa on w  łagodzeniu problemów związanych z ochroną 
środowiska, a także we wspieraniu edukacji oraz w wal-
ce z bezrobociem (tworzenie nowych miejsc pracy). Bez 
względu na priorytety niezbędni do tego będą zmoty-
wowani i zaangażowani pracownicy. Zadaniem firm jest 
zatem tworzenie dogodnych warunków pracy i rozwoju. 
Działania z obszaru CSR mogą istotnie wpływać na ich 
motywację, a ta z kolei powinna przełożyć się na tworze-
nie przez firmę wartości dodanej w otoczeniu społecz-
no-gospodarczym. 
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PIOTR  
JURCZAK

Sedlak & Sedlak

Badanie tych zagadnień jest wyjątkowo wrażliwe na wpływ 
trudnych do przewidzenia czynników zniekształcają-
cych wyniki. Podejmując takie badanie, powinniśmy być 
przygotowani na opór pracowników przed udzielaniem 
prawdziwych informacji oraz podwyższone ryzyko wy-
stąpienia obiektywnych trudności w udzieleniu zgodnych 
z prawdą odpowiedzi. Często problemy te są potęgowane 
przez nieprofesjonalną konstrukcję kwestionariusza czy 
okoliczności realizacji badania niesprzyjające koncentracji 
i poczuciu poufności. Obowiązkiem osoby przygotowują-
cej badanie jest dołożenie wszelkich starań pozwalających 
pracownikom otworzyć się i  w  łatwy sposób przekazać 
informacje zgodne z  rzeczywistością. Pomocne w  tym są 
kompetencje interpersonalne i  językowe oraz dobra zna-
jomość samej organizacji. Jednak pozyskanie najbardziej 
trafnych i użytecznych danych może zagwarantować tylko 
bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, a  także zna-
jomość metodologii badań społecznych. Rolą niniejszego 

Na co uważać, 
badając w firmie 
tematy  
„wrażliwe”?

W firmach z dojrzałym działem zarządzania personelem realizuje się ba-
dania postaw i opinii pracowników dotyczące nie tylko satysfakcji zawo-
dowej, lecz także bardziej szczegółowych aspektów zatrudnienia. Niektó-
re z tych badań należy uznać za szczególnie delikatne. Należą do nich 
m.in.: zaangażowanie w pracę, motywacja zawodowa, opinie i oczekiwa-
nia wobec wynagrodzenia, ocena kompetencji menedżerów czy mobbing. 

tekstu jest uczulenie czytelnika na kwestie związane z za-
pewnieniem rzetelności danych w przypadku badania kwe-
stii szczególnie trudnych. Wiele dodatkowych informacji 
na ten temat znajdą państwo na platformie badaniaHR.pl. 

DWA PODEJŚCIA DO REALIZACJI BADAŃ
Przygotowując badanie postaw w firmie, często zakładamy, 
że pracownicy nie będą mieli problemów z  odpowiada-
niem na nasze pytania oraz chętnie i otwarcie ujawnią swo-
je prawdziwe opinie. Dzieje się tak, gdyż znacznie ułatwia 
nam to dalszą pracę. To, czego chcemy się dowiedzieć, po 
prostu ubieramy w  ładnie brzmiące pytania i  zestawiamy 
je w formie ankiety. Przygotowane arkusze rozdajemy pra-
cownikom. Po ich zebraniu od respondentów przeliczamy 
i analizujemy wyniki, które napawają nas dużą satysfakcją. 
Dowiadujemy się, że 99 proc. pracowników jest maksymal-
nie zaangażowanych w swoje obowiązki. Niemal wszyscy 
opuszczają biuro ze smutkiem na twarzy, i  to tylko jeśli 
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muszą, a  za najważniejszy cel swojego życia uważają dy-
namiczny rozwój naszej firmy. Mimo że według zrealizo-
wanego właśnie badania wszyscy pracują „na najwyższych 
obrotach”, zarząd ciągle skarży się na spadające wskaźniki 
produktywności. Jaki z  tego wniosek? Zarząd musi mieć 
nierzetelne dane! Niestety, prawda jest inna. To nasze ba-
danie, bazując na niepoprawnych założeniach, dostarczyło 
wyniki wprawiające w zadowolenie HR, ale przy tym ode-
rwane od rzeczywistości i  niesprzyjające konstruktywnej 
pracy nad rozwojem firmy.
Na szczęście istnieje również inna droga. Bardziej wyma-
gająca, lecz jednocześnie bardziej efektywna. Możemy od 
samego początku podejść do badania nieco mniej optymi-
stycznie, ale racjonalnie i koncentrując się na zdobyciu jak 
najbardziej trafnych i użytecznych wniosków. W takiej sy-
tuacji założymy, że na wyniki rzutuje nie tylko obiektywna 
rzeczywistość, lecz także liczne czynniki pozaobiektywne, 
które wpływają na sposób udzielania odpowiedzi przez 
pracowników. Naszym zadaniem stanie się wtedy doło-
żenie wszelkich starań, aby ułatwić lub nawet umożliwić 
respondentom udzielenie odpowiedzi odzwierciedlających 
ich prawdziwe postawy.

CO UTRUDNIA RZETELNY POMIAR POSTAW  
W FIRMIE?
Z perspektywy metodologii badań społecznych nie ma ba-
dań „idealnych”. Zawsze należy być świadomym pewnego 
marginesu błędu. Im lepiej przy tym poznamy potencjalne 
źródła błędów, tym skuteczniej jesteśmy w stanie je mini-
malizować. Lista czynników zagrażających poprawności 
wyników badania jest długa, ale najczęściej wiążą się one z:
– indywidualnymi uwarunkowaniami psychologiczno-spo-
łecznymi respondentów,
– kulturą organizacyjną firmy,
– uwarunkowaniami zewnętrznymi badania,
– przedmiotem badania,
– metodą i poziomem metodologicznym realizacji badania.
Pierwszy z powyższych czynników znajduje się poza zasię-
giem naszej interwencji. Zazwyczaj nie znamy osobowo-
ści, temperamentu, zdolności poznawczych czy sytuacji 
życiowej pracowników, nie możemy ich kontrolować i nie 
wiemy, jak wpływają one na udzielane odpowiedzi. Dla 
przykładu, część pracowników o  bardzo roszczeniowym 
nastawieniu może zaniżać oceny tych aspektów funkcjo-
nowania firmy, które w  rzeczywistości nie odbiegają od 
rynkowych standardów. Badanie powinniśmy prowadzić, 
gwarantując anonimowość, nawet jeśli więc wiemy, po kim 
spodziewać się komentarzy przesadnie negatywnych czy 
sabotowania badania, nie jesteśmy w stanie tej informacji 
wziąć pod uwagę podczas interpretacji wyników. Znamy 
jednak generalne tendencje i  skłonności psychologiczne 
ludzi. Przygotowując badanie, powinniśmy brać je pod 
uwagę. Po pierwsze, warto być czujnym wobec powszech-
nych zniekształceń poznawczych, takich jak: uogólnianie 
oceny, selektywna uwaga, przepowiadanie przyszłości czy 
uzasadnianie emocjonalne. Nasilają się one szczególnie 
w przypadku formułowania opinii na temat własnej osoby 
oraz najbliższego otoczenia (np. własnego funkcjonowania 

zawodowego). Po drugie, należy mieć na uwadze lęk re-
spondentów przed oceną i wyciągnięciem przez firmę nie-
korzystnych konsekwencji w przypadku ujawnienia przez 
nich postawy odbiegającej od oczekiwań. Ryzyko wzmo-
żenia tendencji autoprezentacyjnych znacznie wzrasta 
w przypadku zbierania i analizowania odpowiedzi respon-
dentów przez osoby związane z  firmą, np. kierowników 
działów czy pracowników HR.
Kultura firmy oraz uwarunkowania zewnętrzne są czyn-
nikami wpływającymi na wyniki, których na potrzeby 
badania nie zmienimy, ale do pewnego stopnia możemy 
i powinniśmy je kontrolować. Kontrola w tym przypadku 
polega na przewidywaniu ich oddziaływania na sposób 
odpowiadania respondentów oraz uwzględnianie tego 
przy projektowaniu badania. Język i  sposób komunikacji 
przed badaniem, czas wybrany na jego realizację czy sto-
sowane metody zbierania danych to przykłady zagadnień, 
które powinniśmy odpowiednio dostosowywać, mając 
na uwadze właśnie te dwa czynniki. Aby minimalizować 
zniekształcenia wyników, zwłaszcza na badanie wrażliwej 
tematyki, firmę trzeba przygotować. Do głównych działań 
należy przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjno-
-motywacyjnej, zorganizowanie warunków pozwalających 
pracownikom na bezpieczne i  komfortowe wypełnienie 
ankiety, a  przy tym bliska współpraca z  kadrą kierowni-
czą. Kulturę firmy najlepiej znają oczywiście jej członko-
wie, jednak będąc z nią „zżyci”, mogą nie zauważać zagro-
żeń utrudniających proces badania łatwo dostrzegalnych 
„z boku”. Jako najprostszy przykład można tu podać spo-
sób konstruowania metryczki badawczej. W  przykłado-
wej firmie istnieje tradycyjnie utrwalony podział na sze-
ścioosobowe zespoły pracownicze. W  ramach tych grup 
pracownicy są wspólnie rozliczani z  zadań, motywowani 
itd., a  ich wyniki czy wskaźniki, np. efektywności czy ab-
sencji, porównywane z wynikami innych zespołów. Osobie 
organizującej badanie taki podział może się wydać naj-
bardziej naturalnym, prostym, oczywistym i praktycznym 
kryterium rozróżniania pracowników, także w przypadku 
badania postaw. Niestety, o  ile pomiaru i  przypisywania 
odpowiednich wartości do zespołu pracownicy nie mogą 
uniknąć, o tyle w badaniu postaw bazujemy – i rzetelność 
naszych wyników także – na ich dobrej woli. Wiedząc, że 
udzielone odpowiedzi zostaną powiązane z tak małą gru-
pą (jak przykładowe 6 osób), pracownicy będą czuć opór 
przed udzieleniem prawdziwych informacji na temat np. 
swojej motywacji do pracy czy opinii o kierownictwie fir-
my. W tym przypadku należałoby odejść od utrwalonych 
w firmie wzorców i zdecydować się na analizy o ogólniej-
szym poziomie (np. brygady lub pionu). Trzeba świadomie 
zrezygnować z wysokiej szczegółowości otrzymanych da-
nych, aby zyskać ich większą prawdziwość. Często nie jest 
to wiadome dla osób niedoświadczonych w prowadzeniu 
badań. Najlepsze efekty w minimalizowaniu wpływu czyn-
ników „okołobadawczych” na wyniki przynosi współpraca 
pomiędzy osobami znającymi firmę oraz metodologicz-
nym doradcą z zewnątrz.
Kolejny punkt z powyższej listy, przedmiot badania, pozo-
staje oczywiście w naszej gestii, ale zazwyczaj w naturalny 

Kultura firmy oraz uwa-
runkowania zewnętrzne 
są czynnikami wpły-
wającymi na wyniki, 
których na potrzeby 
badania nie zmienimy, 
ale do pewnego stopnia 
możemy i powinniśmy je 
kontrolować.
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sposób jest on determinowany aktualnymi potrzebami 
informacyjnymi firmy. W przypadku badania np. wpływu 
pracy na życie prywatne czy oceny szkoleń sam przedmiot 
badania nie powinien nastręczać dużych problemów. Pra-
cownicy zwykle dość chętnie i otwarcie dzielą się zarówno 
pozytywnymi, jak i  negatywnymi uwagami odnośnie do 
warunków pracy. Z zapałem wyrażają też opinie na temat 
tego, co firma mogłaby dla nich zrobić. Jednak takie tema-
ty, jak zaangażowanie czy motywacja do pracy, są szcze-
gólnie podatne na przekłamania, gdyż łatwo mogą zostać 
odebrane jako zagrażające pozycji pracownika. Konse-
kwencją realizacji tych badań w  nieprofesjonalny sposób 
będzie oczywiście dramatyczne obniżenie wiarygodno-
ści uzyskanych danych. Źle przygotowany i  zrealizowany 
projekt może przyczynić się również do spadku zaufania 
wobec organizacji, pogorszenia atmosfery pracy czy roz-
budzenia u pracowników nadmiernych, nierealnych ocze-
kiwań. Szczególnie ważne jest więc, aby więcej uwagi po-
święcić ostatniemu punktowi z  zaprezentowanej powyżej 
listy. Przygotowanie metodologiczne badania jest jedynym 
czynnikiem, na który mamy pełny wpływ, dlatego zostanie 
on przedstawiony poniżej nieco szerzej. 

METODOLOGICZNE PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Nawet proste i  wyglądające niewinnie błędy w  kwestio-
nariuszu badawczym mogą bardzo łatwo przyczynić się 
do zwiększenia zniekształceń związanych ze wszystkimi 
opisanymi powyżej czynnikami. Złe przekazanie inten-
cji pytania prowadzące do nieporozumień, nacechowanie 
emocjonalne wzmagające lęk przed oceną i kamuflowanie 
prawdziwych odpowiedzi czy zasugerowanie zatrudnio-
nym rozwiązań, których firma z  pewnością nie wdroży, 
to przykłady tylko niektórych z  efektów takich błędów. 
Typologia problemów pojawiających się przy konstruowa-
niu pytań również jest bardzo bogata. Mogą one dotyczyć 
m.in. nieścisłości logicznych czy wieloznaczności użytych 
sformułowań, jak również kwestii czysto merytorycznych. 
Nie powinno się korzystać ze zwrotów zawierających oceny 
moralne lub etyczne, terminów zarówno potocznych, jak 
i  bardzo profesjonalnych czy podwójnych przeczeń. Bar-
dzo dobrze, jeśli pytania wydają się „właściwe” osobom 
badanym, tak w  kontekście badania, jak i  jego tematu. 
Taką właściwość kwestionariusza nazywamy trafnością 
fasadową. Jest ona bardzo ważna zwłaszcza w przypadku 
badania tematów wrażliwych, gdyż wpływa na motywację 
badanych do udzielenia starannych odpowiedzi. Na temat 
poprawnego konstruowania badania postaw powstało wie-
le wartych polecenia prac, jak „Testy psychologiczne” (A. 
Anastasi, S. Urbina), „Badania społeczne w  praktyce” (E. 
Babbie) czy „Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw” 
(A. Oppenheim). Są to pozycje dotyczące ogólnej metodo-
logii badania postaw, których dobra znajomość jest bardzo 
ważna dla poprawnej realizacji tak istotnego dla firmy pro-
jektu. 
Poniżej przedstawiono praktyczne przykłady błędów me-
todologicznych związanych bezpośrednio z  pomiarem 
postaw w firmie. Omówiono także ich wpływ na uzyskane 
wyniki oraz przedstawiono propozycje rozwiązań.

PRZYKŁAD 1: BADANIE WIĘZI Z FIRMĄ
Błędnie: Nie wyobrażam sobie sytuacji, w  której opuścił-
bym tę firmę.
Błąd w  tym przypadku polega na niewłaściwym doborze 
znaczeniowym słów, a dokładniej przesadnej metaforyza-
cji. W  zamyśle badacz chce się dowiedzieć, jaki procent 
pracowników planuje opuszczenie firmy. W  rzeczywisto-
ści większość respondentów potraktuje pytanie bardziej 
dosłownie i wyzna, że – oczywiście – dopuszcza do swojej 
świadomości ewentualność zmiany pracy. W  efekcie wy-
niki uzyskają rozkład nienaturalnie skośny i  przedstawią 
grupę osób zamierzających opuścić firmę jako znacznie 
nadreprezentowaną. Na rozkładzie odpowiedzi po stronie 
osób przygotowujących się do odejścia zobaczymy – nie-
zgodnie z prawdą – wyniki wszystkich pracowników, być 
może oprócz udziałowców firmy i osób, które planują do-
czekać na aktualnym stanowisku zbliżającej się emerytury 
(rys. 1). Oczywiście na ogół nikt racjonalny nie podejmuje 
działań wyłącznie na podstawie wyników jednego pytania. 
Jednak należy zadbać, aby każdy argument, który bierzemy 
pod uwagę, podejmując decyzje, był jak najbardziej trafny 
i rzetelny.
Poprawnie: Często zastanawiam się, czy opuszczenie tej fir-
my nie wyszłoby mi na dobre.
To pytanie w  lepszy sposób prognozuje problemy z  fluk-
tuacją w  firmie. Podchodzi ono do zagadnienia bardziej 
„miękko” i  bez ryzyka błędu wynikającego z  niejedno-
znaczności użytych słów. Dzięki temu precyzyjniej roz-
różnia osoby zastanawiające się nad odejściem z firmy od 
tych, które nie snują podobnych rozważań. Ważne jest, że 
nie pyta się tu wprost o plany i nie wymaga od pracownika 
jednoznacznej deklaracji, którą ten mógłby odebrać jako 
zbyt natarczywą w dość delikatnej kwestii lojalności wobec 
pracodawcy.

Rys. 1. Rozkład odpowiedzi na hipotetyczne pytania doty-
czące więzi z firmą. (dane poglądowe, na podstawie badań 
pilotażowych platformy badaniaHR.pl)
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PRZYKŁAD 2: SONDOWANIE POTRZEB  
SZKOLENIOWYCH
Błędnie: Posiadam wszelkie kompetencje potrzebne do 
wykonywania mojej pracy.
W wielu przypadkach złym posunięciem jest kamuflowa-
nie właściwej intencji pytania, które z  pozoru wydaje się 
sprytnym zabiegiem dotarcia do właściwych przekonań 
respondentów. Taki zabieg może czynić pytanie niezrozu-
miałym dla pracownika, rozumianym na opak lub postrze-
ganym jako podchwytliwe. Przykładem takiego błędu jest 
pytanie o stopień przyswojenia kompetencji oczekiwanych 
na danym stanowisku, podczas gdy docelowo badacz zain-
teresowany jest wyłącznie zdiagnozowaniem potrzeb szko-
leniowych pracowników. Pomimo anonimowości respon-
denci łatwo potraktują takie pytanie jako zakamuflowany 
element oceny pracowniczej. W odpowiedzi zachowają się 
asekuracyjnie i nie przekażą swoich autentycznych opinii, 
a wyniki okażą się skrajnie jednostronne. Można się spo-
dziewać, że jedynie ok. 5 proc. pracowników zostanie roz-
poznanych jako oczekujący wsparcia firmy przy rozwijaniu 
swoich kompetencji.
Poprawnie: Firma powinna zapewniać lepszy dostęp do 
szkoleń w zakresie…
Jeśli chcemy zapytać o potrzeby szkoleniowe, lepiej zrobić 
to wprost. Jeśli mamy wytypowane programy, nad których 
wdrożeniem się zastanawiamy, dobrze jest zadawać pytania 
odnoszące się bezpośrednio do nich. 

METODY MINIMALIZOWANIA BŁĘDÓW
Uniknięcie opisanych powyżej błędów zależy w  znacznej 
mierze od wiedzy, praktycznego doświadczenia i nakładów 
pracy. Nie ma prostych, pojedynczych rozwiązań, które po-
zwoliłyby w  każdych okolicznościach uniknąć wszystkich 
problemów i zapewnić w pełni wiarygodne dane. Tym, co 
pozwala minimalizować błędy, jest natomiast duża doza 
ostrożności i przestrzeganie wielu dość rygorystycznych re-
guł badań społecznych. Jedną z nich, która istotnie pomaga 
w zminimalizowaniu skutków pojedynczego niedoskonałe-
go pytania, jest korzystanie ze skal, a więc zestawów pytań 
dotyczących tych samych zagadnień. Posługując się skalami, 
analizujemy sumaryczny wynik wielu pytań, który do pew-
nego stopnia niweluje wpływ ewentualnego pojedynczego 
błędu. Niestety, w przypadku niepoprawnego skonstruowa-
nia większej liczby pytań wchodzących w skład skali błędy 
będą się kumulowały, co tylko pogłębi problem. 
Bardzo dobrym sposobem podnoszenia trafności narzę-
dzia, wykorzystywanym podczas konstruowania profesjo-
nalnych narzędzi badawczych, jest posiłkowanie się meto-
dą sędziów kompetentnych. Mówi się, że „co dwie głowy, to 
nie jedna”, i w tym przypadku porzekadło to ma praktyczne 
zastosowanie. Przed użyciem nowego narzędzia warto za-
pytać o opinie na jego temat osoby, które nie miały z nim 
wcześniej styczności. Kluczem wyboru sędziów może być 
np. dobra znajomość przedmiotu badania lub podobień-
stwo do członków badanej populacji. Tak dobrane osoby 
udzielą nam cennych uwag i ukażą niektóre aspekty skon-
struowanych pytań w zupełnie innym świetle. 
Kolejnym mechanizmem dobrze zabezpieczającym przed 

wprowadzeniem do użytku błędnego kwestionariusza jest 
proces walidacji. Seria badań pilotażowych i analiza staty-
styczna zgromadzonych próbnie danych pozwolą wykryć 
mankamenty naszego narzędzia przeoczone w  trakcie 
układania pytań. Ponadto, posiadając dane od dużej, repre-
zentatywnej grupy respondentów, można opracować nor-
my porównawcze. Odwołując do nich wyniki właściwego 
badania, nawet w przypadku pytań generujących nietypo-
wy, mocno asymetryczny rozkład (por. rys. 1.), jesteśmy 
w stanie dostrzec ewentualne anomalie. W praktyce rzetel-
nymi próbami porównawczymi dysponują jedynie niektó-
re narzędzia, udostępniane przez firmy specjalizujące się 
w realizacji tego typu badań. Zestaw ośmiu kwestionariu-
szy do badania postaw i opinii pracowników z ogólnopol-
skimi normami oferuje platforma badaniaHR.pl.
Nie posiadając przygotowania i praktycznego doświadcze-
nia w badaniach postaw, bardzo łatwo jest popełnić błędy, 
które zaważą na powodzeniu całego projektu. Konsekwen-
cją złego przygotowania i  realizacji badania zawsze bę-
dzie zgromadzenie niepełnowartościowych danych, które 
mogą się stać podstawą do podejmowania błędnych decy-
zji i  działań. W  skrajnych przypadkach poprzez badanie 
przeprowadzone w sposób niebudzący zaufania pracowni-
ków mogą ucierpieć atmosfera i  kultura organizacji oraz 
nastawienie zatrudnionych do współpracy w  tego typu 
działaniach w przyszłości. Ostrzeżenia te dotyczą zwłasz-
cza tematów nazwanych w  artykule „wrażliwymi”, a  więc 
powiązanych m.in. z oceną funkcjonowania zawodowego 
pracownika oraz psychospołecznych zagrożeń w  pracy. 
Podejmując się diagnozowania tych zagadnień, należy być 
pewnym swoich kompetencji i możliwości lub korzystać ze 
współpracy z doświadczonymi firmami badawczymi.

Bibliografia:
· Anastasi A., Urbina S. (1999), „Testy psychologiczne”. 
·  Babbie E. (2003), „Badania społeczne w praktyce”.
·  Edenborough R. (1999), „Using psychometrics”. 
·  Lewrance J., Whittaker B., Lampi H. (2008), „Measuring 
Employee Satisfaction”.
· Oppenheim A. (2005), „Kwestionariusze, wywiady, po-
miary postaw”.
·  Zawadzka A. M. (2010), „Psychologia zarządzania w or-
ganizacji”.

Jeśli chcemy zapytać 
o potrzeby szkoleniowe, 
lepiej zrobić to wprost. 

Jeśli mamy wytypowane 
programy, nad których 
wdrożeniem się zasta-
nawiamy, dobrze jest 

zadawać pytania odno-
szące się bezpośrednio 

do nich. 
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Znaczenie  
komunikacji  
wewnętrznej

Którą drogą powinnam iść? ‒ zastanawiała się kiedyś Alicja w  Krainie 
Czarów. Czy takie pytanie często zadają sobie pracownicy? Czy mają 
świadomość tego, jaką drogę powinni wybrać? Który kierunek  
dla organizacji jest najważniejszy? Czy jest tożsamy 
z kierunkiem pracownika? 

Podczas procesu 
kierowania przedsiębior-

stwem coraz większe znaczenie 
ma identyfikacja z  celami i  polityką 

firmy czy umiejętność pozyskania zaintereso-
wania tym, co się dzieje w organizacji. Podczas realiza-

cji celów ważna  jest akceptacja przez pracowników wizji 
przedsiębiorstwa oraz zwiększenie ich wydajności poprzez 
odpowiednie zarządzanie informacją. W obecnych czasach 
jest to wyzwanie, które postawione zostało nie tylko przed 
komunikacją zewnętrzną, lecz także przed osobami zarzą-
dzającymi firmą. To, jak pracownicy będą mówili o firmie 
wewnątrz, przełoży się na komunikację wysyłaną do jej 
zewnętrznego otoczenia. Świadomie zbudowana strategia 
komunikacji wewnątrz organizacji jest coraz bardziej do-
cenianym narzędziem jej rozwoju. 
Gdybyśmy mieli zacząć myśleć o budowaniu strategii komu-
nikacji, musimy odpowiedzieć sobie na jedno podstawowe 
pytanie – do czego ma ona służyć?  Dopiero gdy znajdziemy 
odpowiedź na to pytanie, jesteśmy w stanie planować kolej-
ne działania  i tworzyć obraz, na jakim nam zależy. Fo
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Wyobraźmy sobie, że analizując sytuację rzeczywistą 
(wyjściową), zdefiniowaliśmy, że w firmie mamy problem 
z  przepływem informacji. Czy odpowiednio określona 
strategia komunikacji może nam pomóc w poprawie tego 
stanu? Oczywiście, że tak!
Znamy już odpowiedź na pytanie: po co chcemy zacząć 
komunikować? Chcemy rozpocząć komunikację, aby pro-
ces przepływu informacji w  firmie był jasny i  sprawny.  
W kolejnych krokach musimy zastanowić się nad tym, co 
chcemy komunikować, pamiętając jednocześnie, że komu-
nikacja ma przybliżyć nas wszystkich do rozumienia wy-
stępującej sytuacji w  ten sam sposób. Następnie musimy 
zastanowić się nad docelową grupą odbiorców. Zweryfi-
kować kryteria: staż czy specyfika pracy, miejsce 
w  strukturze. Słuchać, obserwować, 
pytać. Zrobić wszystko, 
aby jak naj-

l e p i e j 
poznać i zrozumieć 

swoich odbiorców. Zastanowić 
się, jaka komunikacja będzie dla nich najbar-

dziej efektywna. Przemyśleć, kto powinien być nadawcą 
komunikacji. Z jakiego szczebla powinny wypływać infor-
macje? Ustalić najlepszy czas oraz formę przekazu. Wybie-
rać narzędzie budujące relacje, przekazujące emocje lub 
elektroniczne formy komunikacji, pamiętając nieustannie 
o celu głównym – jasny, i sprawnym przepływie informacji. 
Budując strategię komunikacji, musimy zdawać sobie spra-
wę, że komunikacja powinna być aktywna i otwarta. Poza 
tym powinna być zaplanowana, jasna i rzetelna. 
Efektem dobrze stworzonej strategii komunikacji i  efek-
tywnego jej wdrożenia niewątpliwie jest osiągnięcie peł-
niejszej identyfikacji pracowników z  firmą, wzmocnienie 
ich odpowiedzialności oraz wzrost efektywności współ-
pracy. Aby to się stało, muszą być spełnione trzy warunki, 
które określa Tomasz Goban-Klas, polski socjolog, medio-
znawca, nauczyciel akademicki, profesor nauk humani-
stycznych:  
– Pracownicy otrzymują pełną i rzetelną informację o sy-
tuacji firmy i planach jej kierownictwa; 
– Działania zarządu są zgodne z wiadomościami przekazy-
wanymi pracownikom; 
- Zawarte porozumienia i deklaracje kierownictwa wobec 
pracowników są spełniane w zapowiedzianych terminach. 
Gdy wdrożymy strategię komunikacji, pracownicy zro-
zumieją w  pełni wizję i  misję firmy oraz zmiany, jakie 
towarzyszą procesom zmian. Zaakceptują zmiany, po-
nieważ znają cel, rozumieją wizję i działania, w których 
mają uczestniczyć. Dobrze zaplanowana strategia infor-

muje o przebiegu pro-
cesu zmiany. Proces zmiany 

składa się z  odpowiednich elementów 
i pracownicy muszą wiedzieć, na jakim etapie proce-

su zmiany się znajdują. Muszą mieć świadomość, jakie 
elementy są już zrealizowane, a  jakie jeszcze wymagają 
realizacji. Poza tym strategia komunikacji przedstawia 
zmiany, jakie zachodzą w  obrębie organizacji. Zmiany 
powstające w  przedsiębiorstwie są odpowiedzią na dy-
namiczny rynek gospodarczy, a  pracownicy w  ramach 
procesu komunikacji muszą wiedzieć, jaka jest sytuacja 
firmy na rynku oraz jakie czynniki skłaniają przedsię-
biorstwo do podjęcia konkretnych działań. Podczas 
funkcjonowania na rynku każdego przedsiębiorstwa 
pojawiają się problemy, które mogą blokować jego roz-
wój, dlatego przedsiębiorstwo dzięki skutecznej komu-
nikacji może te problemy rozwiązywać, np. poprzez 
rozmowy z pracownikami czy pośrednie informowanie 
ich o zagrożeniach i możliwych rozwiązaniach. Komu-
nikacja promuje również postawy wspierające rozwój 
przedsiębiorstwa. Poprzez promocję oczekiwanych po-
staw pracownicy mogą docelowo sami je przyjmować 
lub uzyskiwać korzyści z realizacji całego procesu przy 
wykorzystywaniu niezbędnych postaw. A na koniec coś 
bardzo istotnego, czyli najważniejszy niematerialny za-
sób każdej organizacji: wiedza, która również może być 
skutkiem wdrożonej strategii komunikacji. 
Strategia to nie tylko uporządkowanie planów czy sposo-
bów realizacji, lecz także kompas  w drodze do osiągnięcia 
założonych celów. Kompas, który ma wskazać kierunek, 
zagwarantować bezpieczeństwo i  pokazać przynależność 
do struktur całej organizacji.  To zadbanie o  to, aby pra-
cownicy w  twojej organizacji umieli odpowiedzieć sobie 
na pytania rozpoczynające ten tekst: Jaką drogę powinni-
śmy wybrać? Który kierunek jest dla nas najważniejszy? Na 
czym nam zależy? 
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Uniwersalny kod, dzięki któremu współpraca układa się 
płynniej, a  ludzie, nawet z  najbardziej skrajnych kultur, 
mogą skupić się na obowiązkach, a  nie na nieustannych 
próbach zrozumienia siebie nawzajem oraz uwarunkowa-
nych kulturowo niuansach zachowań innych osób. 
U podstaw etykiety biznesowej leżą trzy zasady1 – zasada 
dostosowania, zasada precedencji oraz zasada szacunku, 
i to te zasady regulują sposób postępowania w sytuacjach 
służbowych.

ZASADA DOSTOSOWANIA
Zasada ta określa różnice w interpretacji etykiety w krajach 
o  odmiennej kulturze i  zakłada, że przekraczając granice 
danego państwa czy firmy, należy dostosować się do pa-
nujących tam zwyczajów. Nie należy przy tym rezygno-
wać  z własnej tożsamości, a jedynie respektować zwyczaje 
gospodarzy, nie krytykować ich i  nie narzucać własnych. 
O czym więc warto pamiętać?
Dystans fizyczny. Sfery społeczne decydują o tym, w jakiej 
odległości od siebie powinni znajdować się rozmówcy. Na 
ich wielkość wpływa zarówno osobowość, jak i szerokość 
geograficzna. W Polsce nieprzekraczalny dystans w rozmo-
wie wynosi ok. 50 cm, podobnie jak w  krajach Ameryki 
Północnej. W krajach Europy Południowej jednakże skraca 
się on do 40 cm, a w krajach arabskich wynosi 30 cm. Naj-

Etykieta biznesowa. 
Co to dzisiaj  
znaczy?

Etykieta biznesowa jest integralną częścią kultury biznesowej w krajach 
na całym świecie. Wbrew powszechnie panującej opinii nie jest to jednak 
zbiór starych i nieprzystających do dzisiejszego życia zasad, ale coś tak 
oczywistego jak to, że dwa razy dwa jest cztery. Jest to pewien standard, 
który pozwala ludziom lepiej się komunikować. 

dłuższy dystans zachowują Japończycy – ok. 1 metra.
Wręczanie wizytówek. Sztukę wręczania wizytówek najlepiej 
opanowali Japończycy. Tam ogromną wagę przykłada się 
do zajmowanego stanowiska, stąd wizytówkę, która świad-
czy o pozycji danej osoby, traktuje się z dużym szacunkiem. 
W Japonii wizytówkę wręcza się obiema rękami i tak też się 
ją przyjmuje. W  Polsce wizytówkę podaje się i  przyjmuje 
jedną ręką, jednak trzeba ją podać w  taki sposób, by była 
łatwa do odczytania, czyli odwrócona w stronę rozmówcy. 
Wizytówkę zawsze trzeba podać rozmówcy do ręki, nawet 
gdy siedzi i absolutnie nie można rzucać jej na stół.
Przywitanie i przedstawianie się. W kulturze biznesowej ogól-
nie przyjętym sposobem witania się jest podanie ręki. Uścisk 
dłoni powinien być serdeczny, zdecydowany i  krótki. Taki, 
który rzeczywiście wyraża „miło mi cię poznać”. Powinniśmy 
unikać długiego „pompowania”, podawania dłoni na długiej 
wyprostowanej ręce, słabego uścisku czy używania obu swoich 
dłoni. Ten ostatni może wyrażać albo naszą próbę dominacji, 
albo współczucie, dlatego w  biznesie najczęściej stosowany 
jest podczas wyrażania kondolencji. Absolutnie niedopusz-
czalne jest całowanie w rękę ani w policzki podczas powitania.
Różne kultury różnie definiują uścisk dłoni pod względem 
dynamiki: w  Niemczech powinien on być mocny i  ener-
giczny, w  krajach arabskich delikatny i  przeciągający się, 
podczas gdy w Azji bardzo delikatny i rzadko wymienia-
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ny. Jak się w tym nie pogubić? Jak twierdzi Barbara Pease, 
„witając się uściskiem ręki z osobą z innego kręgu kulturo-
wego, dostosuj swoje zachowanie do niej, jeśli zależy ci na 
korzystnym przebiegu spotkania”2. Warto skorzystać z  tej 
zasady także w innych sytuacjach.

ZASADA PRECEDENCJI
Ta  zasada dotyczy pierwszeństwa w  określonych sytu-
acjach zawodowych. W przeciwieństwie do etykiety towa-
rzyskiej to nie wiek i  płeć decydują tu o  pierwszeństwie, 
a stanowisko, ranga i status. I  tak w świecie biznesu nad-
rzędną postacią jest klient, ponieważ to on zapewnia fir-
mie dochody, a dopiero po nim w odpowiedniej kolejności 
stoją w  hierarchii członkowie firmy ‒ prezes, członkowie 
zarządu, dyrektorzy, kierownicy itd. Jeżeli spotykają się 
osoby zajmujące równorzędne stanowiska, o  precedencji 
decyduje kolejność alfabetyczna lub, jeśli do spotkania do-
chodzi między dwoma firmami w siedzibie jednej z nich, 
pierwszeństwo otrzymuje gość.
Zasady precedencji biznesowej najczęściej znajdują zastoso-
wanie w takich sytuacjach, jak zajmowanie miejsc podczas 
spotkań służbowych i przyjęć, zajmowanie miejsc w samo-
chodzie, powitanie i  przedstawianie osób oraz przepusz-
czanie przodem, np. przez drzwi. Jeżeli znamy hierarchię 
obecnych osób, zawsze pierwszeństwo ma osoba stojąca wy-
żej w hierarchii, co oznacza, że np. przy powitaniu najpierw 
powinno się uścisnąć dłoń osobie o  najwyższym statusie, 
a podczas przedstawiania najpierw zwracamy się do osoby 
o wyższej randze i przedstawiamy jej osobę niższą rangą.  
Podczas spotkań przy stole z kolei najważniejszy gość zaj-
muje miejsce po prawej stronie gospodarza, a kolejni go-
ście o  coraz niższej randze zajmują na przemian miejsca 
po prawej i  lewej stronie coraz dalsze miejsca. Pamiętać 
też należy o tym, by naprzemiennie rozsadzać gości obojga 
płci oraz że najważniejszy gość powinien mieć widok na 
wejście na salę ze swojego miejsca. 
Zasady te nie dotyczą jednak wchodzenia i  wychodze-
nia z  windy, ponieważ tam, ze względów praktycznych, 
pierwszeństwo mają osoby, które najwcześniej podeszły do 
windy, a przy wychodzeniu te, które stoją najbliżej wyjścia. 
Inaczej osoby na niższych stanowiskach w pewnych sytu-
acjach mogłyby się nigdy nie doczekać na swoją kolej, co 
nie oznacza, że nie możemy zrobić wyjątku dla osób znacz-
nie starszych czy niepełnosprawnych. To samo dotyczy po-
witania i pożegnania osób stojących w windzie. Jako pierw-
sza zawsze pozdrawia osoba wchodząca oraz opuszczająca 
windę, a nie ta, która stoi niżej w hierarchii.
Zasad precedencji nie wolno zaniedbywać, ponieważ są kul-
tury, które do hierarchii podchodzą z  wyjątkową powagą, 
np. Azjaci, i w pewnych sytuacjach mogliby się poczuć ura-
żeni. Przestrzeganie zasad pozwoli natomiast na okazanie 
szacunku wszystkim obecnym, przyczyniając się do miłej 
atmosfery na przyjęciu.

ZASADA SZACUNKU
W przypadku komunikacji zasada szacunku dotyczy zarów-
no komunikacji niewerbalnej, jak i werbalnej. Mówi się, że 
w komunikacji 58 proc. informacji przekazywanych jest ka-

nałem niewerbalnym, 35 proc. poprzez intonację i  tylko 7 
proc. słowem. Niezaprzeczalnie więc gesty mają znaczenie 
i o ile nie musimy wykorzystywać mowy ciała dla podkreśle-
nia swoich słów, występując np. przed publicznością, lepiej 
zachować w nich umiar, ponieważ tym samym przekazuje-
my informację, że jesteśmy spokojni, pewni siebie i łatwiej 
jest nam zbudować autorytet. Jakie sygnały niewerbalne 
mogą świadczyć o lekceważeniu innych?
Takim sygnałem może być np. niewłaściwy kontakt wzro-
kowy. Kontakt wzrokowy najlepiej jest utrzymywać przez 
około 30–60 proc. czasu rozmowy. Jeśli trwa krócej, może 
to świadczyć o  tym, że nasz rozmówca coś ukrywa, je-
śli dłużej, może wyrażać nadmierne zainteresowanie, tak 
samo jak wpatrywanie się  w usta rozmówcy ‒ tego typu 
spojrzenie ma podtekst seksualny. Unikanie kontaktu 
wzrokowego może oznaczać lekceważenie rozmówcy, obo-
jętność lub wręcz antypatię. Także zakładanie ciemnych 
okularów, gdy nie jest to konieczne, może stwarzać barierę 
z rozmówcą.
Innym przykładem braku szacunku może być niewłaści-
wa postawa ciała. Ręce trzymane w kieszeniach, siedze-
nie w pozycji półleżącej podczas rozmowy, żucie gumy 
lub jedzenie czy niewłaściwe gesty – wszystko to może 
świadczyć o  lekceważeniu rozmówcy. Duże znaczenie 
ma też intonacja. Zbyt protekcjonalny ton może wy-
wołać u rozmówcy poczucie, że jest traktowany z góry. 
Równie nieprzyjemne jest np. zbyt głośne lub zbyt szyb-
kie mówienie, ponieważ zmusza pozostałe osoby do 
przysłuchiwania się naszej konwersacji lub wysyła sy-
gnał, że osoba, z którą rozmawiamy, nie jest warta po-
święconego jej czasu.
Zasadę szacunku szczególnie poważnie powinno po-
traktować się w miejscu pracy, gdzie ludzie spotykają się 
na co dzień i  powinni trzymać się pewnych zasad, by 
lepiej im się pracowało. Według magazynu ekonomicz-
nego „Fast Company”3, do najbardziej niepożądanych 
zachowań w  pracy należą: wydawanie niepotrzebnych 
dźwięków, takich jak nucenie pod nosem, obgryzanie 
paznokci, spożywanie aromatycznych posiłków lub spo-
żywanie ich zbyt głośno, zbyt głośne mówienie, słucha-
nie głośnej muzyki przez słuchawki, zrzucanie pracy na 
innych, niechciane pogawędki, spoglądanie na ekran 
komputera.
Znajomość zasad etykiety niewątpliwie wpływa na funk-
cjonowanie ludzi w  różnych kontekstach biznesowych. 
O ile przyswojenie tych zasad może stanowić wyzwanie – 
w końcu każdy kraj ma swój unikatowy zestaw akceptowal-
nych zachowań oraz reguł, warto się ich uczyć, ponieważ 
ułatwiają one zarówno prowadzenie biznesu, jak i wzajem-
ne relacje.

Bibliografia:
1Kamińska-Radomska I., „Etykieta biznesu, czyli między-
narodowy język kurtuazji”, Studio EMKA 2003.
2Pease A., Pease B., „Mowa ciała w pracy”, Rebis 2011.
3https://www.fastcompany.com/3022850/10-annoying-ir-
ritating-and-absolutely-unbearable-co-worker-behaviors-
that-you-dea

U podstaw etykiety biz-
nesowej leżą trzy zasady: 
– zasada dostosowania, 
zasada precedencji oraz 
zasada szacunku, i to te 
zasady regulują sposób 
postępowania w sytu-
acjach służbowych.
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Jak wytrwać  
i doprowadzić 
plan do końca
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biuro@szkolainspiracji.pl

Znowu się nie udało… Mimo wysiłku, poświęceń i nieprzespanych nocy 
– cel nie został osiągnięty – nadmierne kilogramy cudownie nie zniknęły, 
kontrakt nie został podpisany, a raportu nie dostarczono na czas. Kolej-
ny i kolejny raz.

Ciało i psychika każdego człowieka bardzo szybko przy-
zwyczajają się do warunków, w  jakich funkcjonują. Do-
tyczy to też wszelkiego rodzaju ustaleń z  samym sobą – 
zwłaszcza odkładania na później. Zostało to zapamiętane 
jako domyślny sposób działania i  z  czasem do każdego 
niespełnionego oczekiwania w  umyśle od razu pojawia 
się koło ratunkowe – powód niepowodzenia, który naj-
częściej stanowi dobrą wymówkę. Ostatecznie dzieje się 
to automatycznie, dochodzi się do wprawy i każde uspra-
wiedliwienie jest coraz bardziej kreatywne – w  końcu 
tworzone jest kolejny i kolejny raz. Jest to spowodowane 
tym, że uwaga kierowana jest na to, co będzie, gdy znowu 
się to nie powiedzie i jak się z tego wyratować, zamiast na 
to, co się stanie, jak się to uda, i  ile dobra to przyniesie. 
Najwyższy czas to zmienić. 

JAK DEFINITYWNIE SKOŃCZYĆ Z WYMÓWKAMI?
Przede wszystkim warto skupić się na tym, czego się chce, 
i skorzystać z następujących kroków:
1. Ustalenie planu – jak będzie wyglądał proces dotarcia 
do celu? Jeśli celem byłaby utrata 20 kilogramów, warto 
podzielić go na mniejsze etapy i  określić, ile kilogramów 
można schudnąć w trakcie tygodnia, miesiąca, roku.
2. Zadawanie odpowiednich pytań – by nakierować się 
w stronę celu. Pytać: „Jak mogę ważyć tyle i  tyle kilogra-
mów?” zamiast „Jak pozbyć się otyłości?”. Nie „Jak przeżyć 
do pierwszego?”, ale „Jak sprzedać i zarobić więcej?”.Fo
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3. Ustalenie terminu dokonanego – myślenie o zrealizowa-
nym celu w określonym czasie, np. „Ważę … kg 20 września 
2017 r.”. Można podstawić tu dowolny, konkretny przykład 
‒ nie  „Spędzam więcej czasu z  rodziną”, ale „Mam dwie 
godziny dziennie i całą niedzielę dla rodziny od przyszłego 
tygodnia”.
4. Uświadomienie konsekwencji porażki – określenie, co 
najgorszego może się stać, jeżeli znowu się zawiedzie – gdy 
kilogramy wzrosną, klient utraci zaufanie, projekt nie zo-
stanie wysłany na czas. Co wtedy się wydarzy? Pod uwagę 
powinny być wzięte wszystkie negatywne konsekwencje 
niepowodzenia. 
5. Poznanie motywu – co się stanie, gdy cel zostanie osią-
gnięty. Jakie czekają nagrody? Może wzrost pewności sie-
bie, szacunek innych, większa premia? Jakie uczucia będą 
temu towarzyszyć?
6. Określenie pierwszego kroku – co konkretnie zosta-
nie zrobione dzisiaj, aby zbliżyć się do osiągnięcia celu? 
Warto zrobić to od razu – unikniemy dzięki temu odkła-
dania na później. Może to być ustalenie planu działania 
w  tygodniu, znalezienie dietetyka czy przygotowanie 
oferty. 
W ten sposób cel został zdefiniowany. Przy okazji powstały 
też fundamenty motywacji określające stopień jego ważno-
ści. Sama motywacja to MOTYW + AKCJA. Im silniejszy 
powód (motyw), tym większa chęć działania (akcja). Mo-
tywy zostały określone w czwartym i piątym kroku ‒ cze-

go się pragnie, a  czego chce się uniknąć. Krok szósty od 
razu skierował myśli w  stronę pierwszej akcji. Wystarczy 
podtrzymać tę energię, w razie zwątpienia przypominając 
sobie konsekwencje i powody, żeby wytrwale działać aż do 
osiągnięcia celu.
Kilka praktycznych rad przyspieszających sukces:
Warto obrać sobie trzy cele z różnych dziedzin (np. zdro-
wie, relacje, biznes), by nie wpaść w monotonię jednego, 
ale też nie brać na siebie zbyt wiele. Kolejne cele powin-
ny być obierane dopiero wtedy, gdy zostaną zakończone 
poprzednie. Trzeba pamiętać, że nie zawsze od razu wi-
dać efekty, więc dobrze jest zamienić pragnienie natych-
miastowego rezultatu na potrzebę natychmiastowego 
działania. Wszystko też wymaga odpowiedniego czasu; 
gdyby zdarzyła się porażka, zawsze można wrócić. Nie 
powinno być to jednak zbyt częste i  można w  związku 
z  tym ustalić pewnego rodzaju „karę”, np. przelanie ja-
kiejś kwoty na fundację, pomoc teściowej w zakupach. 
Z drugiej strony zawsze po osiągnięciu jakiegoś pułapu 
dobrze jest dać sobie „nagrodę” ‒ niech to będzie coś 
nieprzeciętnego, np. masaż czy obiad w wykwintnej re-
stauracji. Dobrze jest też monitorować swoje postępy, 
ale nie porównywać się do innych, tylko do siebie z dnia 
poprzedniego.
Stosując te kroki, dużo łatwiej będzie nam zrealizować za-
krojone plany, a zdobyta w ten sposób wytrwałość będzie 
możliwa do przełożenia na inne dziedziny życia. 

reklama
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Fryderyk Chopin zapisał się na kartach historii jako słynny kompozytor, Wil-
liam Shakespeare stał się światowej klasy pisarzem, Picasso zasłynął z wyjąt-
kowych dzieł malarskich, a Antonio Gaudi został zapamiętany jako genialny 
architekt. Każdy z nich był wybitnym artystą, który stworzył ponadczasowe 
dzieło doceniane zarówno za ich życia, jak i obecnie. Jednak czy którykol-
wiek z nich potrafił skomponować, napisać, namalować lub zaprojektować 
własną karierę zawodową już na początku swojej przygody ze sztuką?

Sztuka projektowania wymaga niezwykłych zdolności, wizji 
i zmysłu architektonicznego. Co ciekawe, nawet jeżeli dyspo-
nujemy zarówno kreatywnością oraz wyobraźnią, jak i wiedzą 
pozwalającą na skuteczne projektowanie, znacznie trudniej 
jest zaplanować własną przyszłość niż cokolwiek innego. Nie-
stety, w przypadku obecnej rzeczywistości większość z nas nie 
posiada wspomnianego zmysłu architektonicznego, a wiedza 
z tego zakresu jest wielką zagadką. Spowodowane jest to prze-
starzałym systemem edukacji, który przynajmniej do czasu 
trwania studiów nie naucza, jak należy podejść do zarządza-
nia swoją przyszłością i  karierą zawodową. Mimo to każda 
osoba musi podejmować kluczowe decyzje na danym etapie 
swojego życia, które determinują jej przyszłość. Konsekwen-
cje wynikające z podjęcia nieprzemyślanych decyzji są bole-
sne. Łatwo zaobserwować, jak niewielki procent studentów 
kończących dany kierunek studiów po uzyskaniu dyplomu 
rozpoczyna pracę w wyuczonym zawodzie. Być może właśnie 
to jest powodem braku kompetencji pracowników na wielu 
stanowiskach, a tym bardziej chwiejnej kariery, która zamiast 
być zarządzaną, jest uzależniona od czynników zewnętrznych, 
jak szef, koniunktura czy chwilowy trend ekonomiczny. Sytu-
acja ta dotyczy zarówno karier korporacyjnych, jak i przedsię-
biorców prowadzących własną działalność gospodarczą.

WIZJA SAMEGO SIEBIE
Stworzenie wizji swojej kariery zawodowej to jeden z  naj-
trudniejszych wyborów, przed jakim stajemy podczas 

swojego życia. Już w  trakcie edukacji, u  progu rozpoczę-
cia dorosłego życia, przyszli studenci mimo młodego wie-
ku i  braku doświadczenia muszą podjąć decyzję, w  jakim 
kierunku zamierzają się kształcić. Z czasem zdajemy sobie 
sprawę, że możliwości rozwoju własnej kariery jest znacznie 
więcej niż samych kierunków studiów, a mnogość wyboru 
tym bardziej utrudnia racjonalny wybór oraz konsekwentne 
trzymanie się obranej ścieżki. Moim zdaniem jest to trud-
niejsze nawet od wyboru małżonka, ponieważ w momencie 
gdy poznajemy wymarzonego partnera życiowego, możemy 
spędzać wspólnie wiele czasu, zamieszkać razem, zweryfiko-
wać, czy mamy podobne charaktery i zainteresowania. Jest 
to forma sprawdzenia, czy dalsze wspólne życie będzie tym 
właściwym, jeszcze zanim mężczyzna oświadczy się kobie-
cie. W przypadku wyboru kariery zawodowej nie jest to już 
takie proste, ponieważ nie jest możliwe wypróbowanie pracy 
na stanowisku dyrektorskim oraz sprawdzenie się w tej roli, 
dopóki rzeczywiście nie awansujemy na to stanowisko.

5, 10, 15
Być może tytuł tego akapitu kojarzy się z programem telewi-
zyjnym emitowanym wiele lat temu dla dzieci. Właśnie taki 
był tego zamiar, ponieważ warto uzmysłowić sobie, jak bły-
skawicznie minęło dzieciństwo, a 5, 10, 15 to przykład tego, 
że czas mija niemalże tak szybko, jak szybko można wymie-
nić tę nazwę programu dla dzieci i młodzieży. Warto więc 
zaplanować karierę zawodową w taki sposób, by być świado-
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mym rozwoju osobistego i planów mających zostać zrealizo-
wanych w odstępie 5, 10 i 15 lat od dnia dzisiejszego. Ozna-
cza to, że jeżeli już teraz celem jest osiągnięcie stanowiska 
dyrektorskiego, w odstępie 5 i 10 lat należy wykonać kon-
kretną pracę wraz z nabyciem odpowiednich kompetencji, 
by regularnie awansować na szczeblach kariery zawodowej. 
Kontynuując omawiany przykład, stanowisko dyrektorskie 
wymaga m.in. łatwości komunikacji, charyzmy i  aparycji, 
a więc wspomniane lata to okres, który musi wystarczyć na 
to, aby wykształcić w sobie kluczowe umiejętności oraz na-
być brakującą wiedzę. Tym samym jeżeli obranym celem jest 
sukces w  konkretnej, zaplanowanej branży, oznacza to, że 
aplikacja na stanowisko zupełnie niezwiązane z zaplanowa-
ną branżą jedynie wydłuży proces osiągnięcia celu.

WŁAŚCIWA DRABINA
To ważne, aby wybrać właściwą drogę rozwoju jeszcze przed 
rozpoczęciem wspinania się po  szczeblach kariery zawodo-
wej. Jeśli porównamy pokonywanie kolejnych etapów i z tru-
dem wypracowanych awansów do drabiny, musimy upewnić 
się, czy drabina kariery, po szczeblach której się wspinamy, 
jest oparta o właściwą dla nas ścianę. Jeżeli już na początku 
popełnimy błąd, rozpoczynając pracę w diametralnie innym 
zawodzie niż obrany cel, rozczarowaniem może okazać się 
trud związany z daremnym wspinaniem się zbyt wysoko.

Z czasem zdajemy sobie sprawę, że 
możliwości rozwoju własnej karie-
ry jest znacznie więcej niż samych 

kierunków studiów, a mnogość 
wyboru tym bardziej utrudnia ra-

cjonalny wybór oraz konsekwentne 
trzymanie się obranej ścieżki. Moim 

zdaniem jest to trudniejsze nawet 
od wyboru małżonka, ponieważ 

w momencie gdy poznajemy wyma-
rzonego partnera życiowego, może-
my spędzać wspólnie wiele czasu, 
zamieszkać razem, zweryfikować, 

czy mamy podobne charaktery  
i zainteresowania. 
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Hormony  
wpływają  
na wyniki w pracy

W dawnych czasach, np. podczas polowania z dzidą, wojownik od czasu 
do czasu spotykał na swojej ścieżce lwa. Lęk wyzwalał ogromne ilości ad-
renaliny. W dzisiejszym, cywilizowanym świecie raczej to się nie zdarza. 
Doprawdy? Wręcz odwrotnie – takie sytuacje są, tylko przybierają inną 
postać! Co chwila jesteśmy atakowani przez różne bodźce z  otoczenia, 
które nasz mózg identyfikuje jako zagrożenie: drapieżne zwierzę. Ludźmi 
rządzą bowiem hormony i dopóki nie zyskamy nad nimi kontroli, nasze 
nieuświadomione reakcje na stres w sytuacjach biznesowych mogą przy-
nosić  firmie oraz nam więcej szkody niż korzyści. 

NIKOLAY  
KIROV

dyrektor ds. strategii 
i rozwoju Kozminski 
Executive Business 
School – Akademii Leona 
Koźmińskiego;
partner w „Kirov Strategic 
Negotiators” Sp. z o.o.

Dlaczego tracimy w  pracy wartość dodaną – pieniądze 
i czas zarówno firmy, jak i osobiste? Dzieje się tak, ponie-
waż czasem brakuje nam świadomości naszego postępowa-
nia w relacjach ze współpracownikami, z podwładnymi czy 
partnerami biznesowymi.  

POZNAJ MECHANIZMY OBRONNE ORGANIZMU
Aby wytłumaczyć wpływ hormonów na nasze zachowanie 
i  wyniki w  pracy, warto sięgnąć po innowacyjne odkrycia 
naukowe biologa komórkowego i genetyka – Bruce’a Lipto-
na, który zaprzecza idei tzw. „determinizmu genetycznego”. 
Jest on twórcą teorii, że zdrowie i przeznaczenie człowieka 
nie są zaprogramowane w jego DNA. Aktywność ludzkich 
genów kontrolują, jego zdaniem, fizjologia oraz otocze-
nie i  jego percepcja: własna świadomość, przekonania czy 
wierzenia. W  swojej książce „Biologia przekonań” określił 
to następująco: „Środowisko, poprzez membranę komórki, 
kontroluje jej psychologię i zachowanie”. Jak doszedł do tego 
wniosku? Przeprowadził eksperyment, w  ramach którego 
w  probówce obok toksyny umieścił komórkę pierwotną. 
Lipton zaobserwował wówczas, że owa komórka podjęła 
działania chroniące ją przed zatruciem szkodliwą substan-
cją. Zanim oddaliła się od zagrożenia, diametralnie się prze-
budowała – stworzyła sobie swoisty pancerz obronny. Tego 
typu mechanizm okazał się jednak zwodniczy, gdyż z cza-Fo
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sem w  jej wnętrzu zaczęły następować, charakterystyczne 
dla każdego organizmu żywego, procesy metaboliczne, 
prowadzące do powstania toksyn, które w trosce o zdrowie 
należy niezwłocznie wydalić. Komórka w obawie przed ze-
wnętrznym zagrożeniem nie mogła sobie na to pozwolić, 
co wywołało proces samodestrukcji i w efekcie przekształ-
ciła się ona w toksynę zagrażającą innym zdrowym bytom 
w swoim otoczeniu. Okazuje się, że w organizmie człowieka, 
tak jak owa toksyna, może działać kilka hormonów. Ich nad-
produkcja jest niekorzystna dla zdrowia ciała i umysłu oraz 
wpływa destrukcyjnie na efektywność w pracy i na wyniki 
negocjacji. Balans hormonalny zapewnia nam umiejętność 
panowania nad emocjami. Niestety większość ludzi podczas 
negocjacji nieświadomie kieruje się lękiem. Czy podpiszą 
kontrakt? Czy uda się zamknąć sprzedaż przed końcem 
kwartału bądź wynegocjować i  zrealizować projekt, dzię-
ki któremu otrzymam awans... Idąc na skróty z wywodem 
i generalizując, układ limbiczny mózgu (składa się z mózgu 
gadziego – najstarsza i najbardziej prymitywna część mózgu 
oraz ssaczego – realizuje bardziej złożone instynkty, emocje 
i procesy uczenia się) odpowiada za to, jak zadziała system 
nerwowy i hormonalny, a poprzez to, ile adrenaliny i kor-
tyzolu trafi do ciała. Aby reakcja „spalania” adrenaliny była 
możliwa, organizm potrzebuje duże ilości tlenu. W związku 
z tym zmniejsza jego dostęp do kory mózgowej, dzięki której 
mamy umiejętność komunikowania się, myślenia alterna-
tywnego czy formułowania logicznych sądów i argumentów. 
To rodzi z  kolei problemy w  kontaktach międzyludzkich, 
a w szczególności podczas negocjacji.

ZNAJDŹ RÓWNOWAGĘ HORMONALNĄ 
W relacjach biznesowych szczególnie ważne jest współdzia-
łanie i odpowiedni poziom trzech hormonów: adrenaliny – 
jako odpowiednika siły, oksytocyny – wrażliwości i endorfin 
– humoru. Adrenalina zamyka procesy komórkowe, zawęża 
percepcję, odpowiada za moc, pewność siebie, zdecydowanie. 
W nadmiarze może powodować jednak przejawy ego, agresję 
i naciski, które tłamszą partnera w negocjacjach i są przyczy-
ną jego wycofania się z zawarcia umowy biznesowej. Można 
porównać tę sytuację do walki z lwem. Oksytocyna aktywu-
je z kolei delikatność, łatwość rozumienia odbiorcy, empatię 
i  czułość. Nadprodukcja tego hormonu może również być 
niekorzystna, gdyż zaczynamy wówczas za bardzo koncentro-
wać się na myśleniu, co sądzą o nas inni, jak wypadamy w ich 
oczach. W  efekcie przyjmujemy w  negocjacjach rolę ofiary, 
zgadzamy się na wszystkie żądania drugiej strony, ustępujemy 
kontrahentowi i podpisujemy kontrakt bez wartości – mar-
ży. W  tym wypadku uciekamy przed lwem, przed naszym 
lękiem – niepowodzeniem. Endorfiny natomiast otwierają 
procesy komórkowe, co jest zawsze pozytywnym zjawiskiem, 
dają nam radość, zabawę. Jednak gdy idą w parze z przesytem 
adrenaliny, a brakuje oksytocyny, ludzie są skłonni do cyni-
zmu, ironii i sarkazmu w rozmowach. Wtedy partnerzy albo 
kontratakują i zaczyna się kłótnia, albo wycofują się z robie-
nia biznesu z nami. Gdy endorfiny idą w parze z oksytocyną, 
a brakuje adrenaliny – negocjator przyjmuje rolę błazna przy 
stole negocjacyjnym. Używa zdrobnień w słownictwie i daje 
kolejne „rabaciki” – byleby się dogadać, i traci pieniądze. Za 

sukces powodzenia działań w  biznesie i  podczas negocjacji 
odpowiadają bowiem nie tylko wiedza, techniki, kompeten-
cje, lecz także nasze stany emocjonalne. Jeśli nad nimi nie 
panujemy, w naszym organizmie włączają się pierwotne reak-
cje obronne: walcz lub uciekaj, podobnie jak było wieki temu 
w starciu człowieka z dzikim zwierzęciem. Trzeba zatem dbać 
o dobre dotlenianie organizmu, a w szczególności kory mó-
zgowej. Pomocne w tym względzie okazują się joga, pływanie 
i picie wody, a zdradliwe alkohol, kawa czy ... woda gazowana. 
Ale to jest inny i bardzo obszerny temat.  

POSTAW NA TALENTY
W  firmach dużo mówimy o  rozwoju talentów. Jednak mo-
żemy skupić się na ich rozwoju dopiero, gdy zrozumiemy 
i  okiełznamy biologię. W  każdej organizacji zatrudnionych 
można podzielić na cztery kategorie. Badania Instytutu Gal-
lupa pokazały, że najliczniejsze grono stanowią zazwyczaj tzw. 
pracownicy bazowi, których kompetencje zawodowe i zaan-
gażowanie w pracę są na niskim poziomie. Na przeciwległym 
biegunie znajdują się natomiast osoby, które w  miejscu za-
trudnienia wykorzystują w pełni swoje talenty (adekwatne do 
zajmowanego stanowiska), a dodatkowo wykazują się ponad-
przeciętnym zaangażowaniem. Ich wkład pracy w działalność 
przedsiębiorstwa przekłada się zatem znacząco na jego zysk 
– średnio na poziomie +23,5 proc. w porównaniu do tzw. pra-
cowników bazowych. Trzecią grupę stanowią zaś podwładni, 
którzy posiadają wysokie umiejętności zawodowe, ale małe 
zaangażowanie, a pomimo tego firma zyskuje dzięki nim ok. 
+11,8 proc. Ostatnia kategoria to tzw. „megazaangażowane 
beztalencia”, które z kolei robią wokół siebie bardzo dużo szu-
mu, ale nie osiągają satysfakcjonujących wyników, a dodatko-
wo angażują cały zespół w działanie na rzecz referencyjnych 
kontraktów bez marży. Przez takie osoby organizacja ponosi 
straty na poziomie -5,9 proc. Niestety to rozróżnienie na po-
wyższe kategorie nie jest statyczne. Każdy od czasu do czasu 
bywa nieefektywny, nawet najlepszy pracownik, np. gdy zgubi 
go rutyna, nie przygotuje się odpowiednio do ważnych nego-
cjacji i niestety podpisze kontrakt. Gdybyśmy spojrzeli wtedy 
na nasze zachowanie z boku, z pewnością znaleźlibyśmy wiele 
podobieństw do postaci króla Juliana z  filmu animowane-
go „Madagaskar”, który słynie m.in. ze słów: „Teraz prędko, 
zanim dotrze do nas, że to bez sensu”. Już wiemy, że często 
za taki bezproduktywny stan odpowiada biologia człowieka. 
W sytuacji stresującej kontrolę nad naszym postępowaniem 
przejmują bowiem układ limbiczny mózgu i hormony. Mając 
jednak tego świadomość, możemy wypracować sposoby na 
radzenie sobie z lękami – owymi symbolicznymi lwami, które 
nas od czasu do czasu próbują przyprzeć do muru, sparaliżo-
wać w działaniu.
Zarówno w  życiu osobistym, jak i  biznesie kluczem do 
sukcesu okazuje się umiejętność panowania nad stresem, 
który przyczynia się do powstania napięć w ciele i zabrania 
tlenu z najważniejszej części mózgu – kory mózgowej, a to 
ona odróżnia nas od świata zwierzęcego. Dlatego warto za-
dbać o utrzymanie równowagi życiowej, co w połączeniu 
z rozwojem talentów z pewnością przełoży się na satysfak-
cjonujące wyniki i zadowolenie z pracy – a przecież szczę-
śliwy pracownik to wydajniejszy pracownik.
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Obecny rynek pracy w Polsce charakteryzują zmiany, reorganizacje oraz 
przejęcia. Tym samym  wiele firm staje przed koniecznością uruchomienia 
procesu zwolnień. W kolejnych miesiącach 2017 r. redukcje zatrudnienia 
zapowiadają sektory bankowy, telekomunikacyjny, energetyczny, sieci 
retail. Aby złagodzić ten proces i wesprzeć swoich pracowników w nieła-
twej sytuacji, pracodawcy coraz częściej sięgają po tzw. outplacement.

– Ponad 90 proc. zwalnianych pracowników, w szczególno-
ści tych z długim stażem pracy w jednej firmie, potrzebuje 
efektywnej pomocy w znalezieniu nowego zatrudnienia –
mówi Anna Łobodzińska, dyrektor Działu Rozwoju i Ocen 
w BIGRAM. 
Outplacement, zwany inaczej zwolnieniem monitorowa-
nym lub programem łagodnych zwolnień, to szereg działań 
szkoleniowo-doradczych, które podejmuje firma w  celu 
złagodzenia negatywnych skutków wynikających ze zwol-
nienia pracowników, oraz pomoc w jak najszybszym zna-
lezieniu przez nich nowego zatrudnienia. To, w jaki sposób 
firma rozstaje się z pracownikami oraz jakie zapewnia im 
wsparcie, szybko rozprzestrzenia się wewnątrz organizacji, 
ale także w  jej otoczeniu. Ma to ogromne znaczenie dla 
pracowników, którzy zostają w organizacji, klientów i part-
nerów biznesowych, ale także dla przyszłych pracowników. 

Firma, która wspiera zwalnianych pracowników, minima-
lizuje szkody wizerunkowe i buduje obraz zaangażowanego 
i odpowiedzialnego pracodawcy.

OUTPLACEMENT GRUPOWY I INDYWIDUALNY 
Outplacement grupowy znajduje zastosowanie w przypad-
ku zwolnień grupowych i konieczności objęcia wsparciem 
dużej grupy pracowników w  tym samym czasie. Przygo-
towanie takiego procesu wymaga przede wszystkim stan-
daryzacji, tzn. określenia formy pomocy, która będzie do-
stosowana do poziomu aspiracji i  preferencji zwalnianej 
grupy osób, stażu pracy, stanowiska czy regionu, z którego 
pochodzą. Aż 64 proc. pracodawców, pytanych przez BI-
GRAM w badaniu dotyczącym outplacementu w 2016 r., 
wskazało, że najważniejszym wskaźnikiem efektywności 
procesu outplacementu jest pozyskanie przez uczestnika 
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wiedzy oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy. 
Dlatego też kluczowym elementem tego rodzaju progra-
mów są warsztaty i szkolenia dostarczające wiedzy z tego 
zakresu, uzupełnione o usługę zwaną job developmentem, 
polegającym na wsparciu zwalnianych pracowników w do-
cieraniu do ofert pracy. 
Pracodawcy coraz częściej na stałe włączają do polityki HR 
ofertę indywidualnych programów outplacementowych. 
Są to programy „szyte na miarę”, skierowane głównie do 
osób średniego i wyższego szczebla menedżerskiego, osób 
z wieloletnim stażem pracy w organizacji czy szczególnie 
ważnych z  punktu widzenia jej interesów. Outplacement 
indywidualny trwa najczęściej od trzech do sześciu mie-
sięcy i koncentruje się na indywidualnych konsultacjach/
coachingu dla osoby zwalnianej. Pomoc indywidualna 
może składać się z oceny potencjału zawodowego, wsparcia 
w budowaniu networkingu czy też aktywnego docierania 
do ofert pracy (poprzez rekomendacje do pracodawców 
i headhunterów). 

KOMUNIKACJA ZMIAN 
Wsparcie zwalnianych pracowników to trudny i wrażliwy 
proces, w związku z czym menedżerowie wytypowani do 
jego przeprowadzenia nie zawsze dobrze sobie z nim radzą. 
Zdarza się, że menedżerowie muszą komunikować zwol-
nienie osobom, z którymi przepracowali w organizacji wie-
le lat, z czym wiąże się duży stres i poczucie winy.
– Na podstawie naszych doświadczeń w  prowadzeniu 
programów outplacementowych i  rozmów z  osobami 
zwalnianymi obserwujemy, jak wielu z  nich negatyw-
nie ocenia przeprowadzenie tego procesu w  organizacji, 
przede wszystkim odnosząc się do otrzymanego komu-
nikatu zwolnienia. Niestety przekłada się to zarówno 
na złą ocenę całej organizacji, jak i  menedżera komu-
nikującego zwolnienie – mówi Anna Łobodzińska.  
Dlatego też ważnym elementem w sprawnym przeprowa-
dzeniu  outplacementu jest dobrze zaplanowana komu-
nikacja w  firmie oraz odpowiednio przygotowana kadra 
menedżerska.
– Na organizowanych przez BIGRAM warsztatach przy-
gotowujemy menedżerów do komunikowania zmiany 
w  zespołach, reagowania na trudne sytuacje i  emocje, 
budowania zaangażowania i  motywacji pracowników za-
równo w trakcie procesu zmiany, jak i po jego zakończe-
niu – dodaje Anna Łobodzińska. Dodatkowo należy mieć 
świadomość, że źle zakomunikowane zwolnienie, bez za-
chowania niezbędnego szacunku oraz empatii dla zwal-
nianego pracownika, wyrządza ogromne szkody w  jego 
poczuciu godności i wartości zawodowej, co utrudnia mu 
ponowne odnalezienie się na rynku pracy.       
 
KLUCZ DO SUKCESU  
Wszystkie strony uczestniczące w  procesie outplacemen-
tu mają wspólny cel – jak najszybsze znalezienie pracy 
przez zwolnionego pracownika. Żeby to osiągnąć, pro-
gram outplacementowy musi być maksymalnie dopaso-
wany do potrzeb i  możliwości każdego uczestnika. Przy-
gotowanie takiego procesu to trudne i wymagające dużego 

doświadczenia zadanie, w  związku z  czym pracodawcy 
coraz częściej decydują się na skorzystanie z  usług firmy 
zewnętrznej. Tylko konsultant posiadający wiedzę o rynku, 
wieloletnie doświadczenie oraz umiejętności pracy z ludź-
mi w trudnej sytuacji, jaką jest utrata pracy, potrafi elastycz-
nie dopasować aktywności programu do potrzeb swoich 
podopiecznych i  przeprowadzić program outplacementu 
skutecznie. Budując programy outplacementu, należy pa-
miętać o rozwijaniu umiejętności budowania networkingu 
online (obecność na portalach takich jak GoldenLine, Lin-
kedIn), co w znaczący sposób może przyczynić się do roz-
woju kariery zawodowej. O sukcesie outplacementu można 
powiedzieć wówczas, gdy każdy jego uczestnik, opuszcza-
jąc firmę, rozumie rynek pracy oraz wie, jak doskonalić 
kompetencje i kwalifikacje, które zagwarantują mu rozwój 
kariery i bezpieczeństwo na rynku pracy.



50

manager HR,  
trener, coach, Profit
maria.wawrzyniak1@wp.pl
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do pracy 
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Nie jest obojętne, jakimi kolorami się otaczamy, gdyż każdy 
inaczej na nas działa. O wpływie kolorów na psychikę czło-
wieka świadczą współczesne badania i zapiski starożytnych 
Greków. Kolory wpływają na wyobraźnię i nastrój, wywo-
łują skojarzenia, budzą emocje, mogą też  być manifestacją 
stanów emocjonalnych, potrzeb czy pragnień. Każdy z nich 
ma swoje znaczenie symboliczne, interpretowane podświa-
domie i instynktownie. 

MOWA BARW
Barwa jest także nośnikiem informacji. Barwne elementy 
przykuwają naszą uwagę o wiele szybciej niż czarno-białe. 
Kolory działają bowiem na wyobraźnię, wywołują skoja-
rzenia, budzą emocje, a nawet wpływają na nastrój. Każda 
barwa wpływa na nas inaczej, na wrażenie ciepła i odległo-
ści. Im większe jest nasycenie barwy, tym silniejszy ma ona 
wpływ na usposobienie. I tak:
kolor czerwony – to pasja, pożądanie, agresja, energia, 
działa pobudzająco, rozgrzewająco, wzmacnia siłę woli, 
postrzegany jest pozytywnie, podwyższa ciśnienie krwi, 
przyspiesza akcję serca i oddychania,
kolor żółty – to rozładowanie napięcia, stymulacja umysłu, wy-
wołanie poczucia radości, pobudzanie energii życiowej, działa 
rozjaśniająco, ocieplająco, rozweselająco, ułatwia nawiązanie 
kontaktu, to kolor ostrzegający, oznaczający niebezpieczeństwo 
dynamiczne, a jednocześnie zachęca do działania,
kolor niebieski – to inteligencja, pewność, zaufanie, pro-
fesjonalizm, działa uspokajająco, usypiająco, ochładzająco 
i  zaciemniająco, to barwa informacyjna, która daje od-

Barwy ścian w miejscu pracy mogą poprawiać jej wydajność… ale również 
wywoływać ospałość i zniechęcenie, a nawet nerwowość. 

czucie orzeźwienia, a  także zmniejszenia ciężaru, a  jego 
jaśniejszy odcień ‒ błękit obniża aktywność ciała oraz sty-
muluje akcję mózgu,
kolor zielony – to urodzajność, zdrowie, harmonia, działa 
uspokajająco i wyciszająco, działa otaczająco, pośredniczą-
co, łagodząco, oznacza wyjście bezpieczeństwa, może nawet 
zmniejszać wysiłek wzroku, zwłaszcza jego blady odcień,
kolor pomarańczowy – to radość, fascynacja, determinacja, 
jasne odcienie działają pobudzająco, ciemne odcienie mogą 
rozpraszać, wywoływać poczucie niepokoju, zwiększa apetyt 
oraz czyni człowieka niecierpliwym i niestrudzonym, 
kolor szary – to konserwatyzm, bezpieczeństwo, dojrza-
łość, stosowany na dużych powierzchniach wywołuje po-
czucie przygnębienia,
kolor czarny – to moc, elegancja, daje wrażenie mocy i ta-
jemniczości,
kolor biały – to czystość, niewinność, radość, ale dla kultur 
Dalekiego Wschodu oznacza żałobę, jest barwą porządko-
wą, ma działanie nużące.
Znaczenie, jakie niosą ze sobą kolory, można wykorzystać 
świadomie, by stworzyć przyjemne miejsce pracy, gdyż 
odpowiednio skomponowaną kolorystyką wnętrza można 
korzystnie wpływać na wydajność pracy i odwrotnie ‒ złe 
zestawienie kolorystyczne pomieszczenia spowoduje zmę-
czenie, rozdrażnienie lub senność.
Wybór kolorystyki wnętrz powinien zależeć w dużej mie-
rze od rodzaju wykonywanej w nim pracy oraz osobowości 
pracujących tam osób. Można wybrać  barwy o różnym na-
syceniu i w różnych kombinacjach, a są to: 
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– barwy czyste – idealne do wnętrz, które należy ożywić, 
– barwy dopełniające – pary barw tworzące największy  
kontrast, 
– barwy złamane – są mniej intensywne niż kolory czyste, 
– barwy ziemi – występują naturalnie w przyrodzie, to ko-
lory skał, ziemi, roślin,
– barwy pastelowe – jasne i  pogodne z dużą domieszką  
bieli, 
– barwy zimne – dające odczucie czystości i lekkości, 
– barwy ciepłe  –  barwy  słońca i piasku.

TRUDNY WYBÓR
Jako że kolor oddziałuje na podświadomość, dobór odpo-
wiedniej barwy ścian, a także mebli,  to bardzo ważna spra-
wa. Najważniejszą zasadą jest, by używać takich kombinacji 
kolorów, które mają pozytywny wpływ na samopoczucie 
pracowników, co przecież w prostej linii przekłada się na ja-
kość i wydajność ich pracy. Nie można też wprowadzić jed-
noznacznego podziału na kolory pomagające czy też utrud-
niające wykonywanie obowiązków zawodowych. Dlatego też 
przed pomalowaniem ścian w miejscu pracy, czy odpoczyn-
ku po niej, warto się najpierw dobrze zastanowić, jaki efekt 
chce się osiągnąć, wybierając taki, a nie inny kolor.
W  miejscach pracy najczęściej stosuje się biel, która 
działa uspokajająco i  antystresowo, jednak zastosowa-
na  w dużych ilościach może wzbudzać uczucie osamot-
nienia. Kolor żółty kojarzony jest z latem i jako symbol 
ciepła, życia i  radości, mobilizuje umysł do działania 
i  poprawia pamięć, dodaje pewności siebie, a  nawet 
usprawnia proces decyzyjny. Z  tych powodów żółć do-
skonale sprawdzi się w pomieszczeniach do pracy twór-
czej. Pomarańczowy jest dopełnieniem żółtego, rozwija 
kreatywne myślenie, więc miejsca, które służą kreacji, 
będą w  tym kolorze idealne. Czerwony, jako że wywo-
łuje agresję, dobrze jest stosować w  formie drobnych 
akcentów biurowych. Natomiast zieleń wprowadza do 
pomieszczeń łagodność i  stabilność, ta barwa wycisza, 
więc jest mile widziana w  miejscach  przeznaczonych 

na konferencje. Kolor niebieski pobudza szare komór-
ki, zachęcając do wytężonej pracy, jest więc nieoceniony 
w salkach służących do spotkań i pracy zespołowej.

BARWY IDEALNEGO BIURA
Podstawą są barwy o ciepłym, jasnym nasyceniu. W takich 
pomieszczeniach można poczuć się komfortowo, przytulnie 
i swobodnie. Pomalowanie szaf i biurek w takich kolorach to 
idealne rozwiązanie. Jednak stosowanie jednej barwy w  ca-
łym budynku prowadzi do monotonii i  nudy. Bazę dobrze 
jest przełamać odcieniami wyrazistymi, intensywnymi, tzw. 
kolorami tęczy. Należy jednak stosować je z rozwagą, bo  duże 
kontrasty mogą rozpraszać uwagę i  męczyć oczy. Idealnym 
dodatkiem bazy są mniej intensywne, złamane kolory, które 
stanowią dobre rozwiązanie, które można ze sobą łączyć na 
wiele sposobów. Zimne barwy korzystnie wpływają na pracę 
umysłową i sprawdzają się zarówno w zaciemnionych, jak i ja-
snych, przestronnych pomieszczeniach. Natomiast te zbliżone 
do naturalnych kolorów, tzw. barwy ziemi i tzw. pastele, moż-
na stosować bez żadnych ograniczeń.   

Wyzwanie menedżerskie dla młodych talentów. 
Nowe doświadczenia dla Twoich pracowników. 
Prestiżowe grono pracodawców i zaangażowanych partnerów. 

Dołącz do największej symulacji biznesowej w Polsce i na świecie. 

Zapisy do nowej edycji na www.gmcpoland.pl
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Znaczenie, jakie 
niosą ze sobą kolory, 
można wykorzystać 

świadomie, by stworzyć 
przyjemne miejsce 

pracy, gdyż odpowiednio 
skomponowaną 

kolorystyką wnętrza 
można korzystnie 

wpływać na wydajność 
pracy i odwrotnie

reklama
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Urlop – co zrobić 
teraz, by potem 
efektywnie  
odpocząć

Owo idealne wyobrażenie urlopu to jednak w wielu przy-
padkach tylko teoria, w praktyce bowiem pojawia się spo-
ro telefonów służbowych, maili albo spraw do załatwienia 
i  zaległości do nadrobienia. I  tak w  mgnieniu oka mijają 
urlopowe dni, a  kiedy przychodzi pora powrotu do pra-
cy, wielu urlopowiczów zaczyna zdawać sobie sprawę, że 
w rzeczywistości nie odpoczęli. Co zatem należy zrobić, by 
wyczekiwany urlop rzeczywiście był odpoczynkiem,  cza-
sem regeneracji sił do pracy? 

NADRÓB ZALEGŁOŚCI JUŻ TERAZ 
Choć czasem trudno zmobilizować się do jeszcze lepszej 
organizacji pracy, najgorsze, na co można przeznaczyć 
urlop, to załatwianie spraw niedokończonych. Właśnie 
dlatego już teraz warto spisać wszystkie zaległe spra-
wy i  konsekwentnie nadrabiać zaległości. Mogą to być 
spotkania z  klientami, porządki w  komputerze, biurze 
albo w domu, wszystko, co będzie spędzało sen z powiek 
podczas urlopu. Przeznaczając choćby 30 minut dzien-

Kiedy słońce coraz częściej zagląda przez okno, a sezon urlopowy zbliża 
się wielkimi krokami, wielu odlicza dni do urlopu i wyobraża sobie mo-
ment, kiedy po wielu miesiącach ciężkiej pracy zamknie za sobą drzwi 
i na tydzień lub dwa całkowicie odetnie się od spraw zawodowych.

nie na odkładane wcześniej zadania, można zapewnić 
sobie znacznie spokojniejszy urlop. 

STOPNIOWO DELEGUJ ZADANIA
Bardzo często, wykonując codzienne zadania w  pracy, 
mamy poczucie, że nikt nie jest w  stanie nas zastąpić, 
a  im rzadziej włączamy w projekty współpracowników, 
tym trudniej będzie im przejąć nasze obowiązki na czas 
urlopu. Na kilka tygodni przed urlopem warto rozpo-
cząć delegowanie pracownikom zadań na różnych stop-
niach trudności, by stali się bardziej samodzielni. Pierw-
szym krokiem będzie wykonywanie prostych czynności, 
takich jak wyszukanie informacji, przepisanie danych 
czy ich uporządkowanie, gdzie wszystkie efekty i  tak 
skontrolujemy osobiście. 
Kolejnym krokiem może być samodzielne poszukiwanie 
rozwiązań danego problemu, z których to my wybierze-
my najlepszą opcję. Pracownik może zostać poproszony 
o  znalezienie wielu różnych rozwiązań i  wybór najlep-
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szego lub przedstawienie tylko trzech, jego zdaniem, 
najlepszych. Takie działania stopniowo uczą samodziel-
ności pozostałych współpracowników i  sprawiają, że 
podczas urlopu mniej będzie telefonów i  maili z  pyta-
niami „co z tym zrobić”. 

POINFORMUJ O URLOPIE Z WYPRZEDZENIEM 
O  tym, kiedy wybieramy się na urlop, warto poinformo-
wać z  wyprzedzeniem nie tylko przełożonego, lecz także 
współpracowników, podwładnych, kontrahentów i  klien-
tów. Dzięki temu wszystkie tematy niecierpiące zwłoki 
przekażą nam przynajmniej na kilka dni przed. Jeśli wiado-
mość o dwutygodniowym urlopie, który zaczyna się w po-
niedziałek, prześlemy w  piątek po południu, jest wielce 
prawdopodobne, że na naszą pocztę spłynie masa maili, że 
ktoś właśnie miał zamiar napisać albo zadzwonić w bardzo 
ważnej sprawie. Części z nich nie da się przesunąć i wtedy 
dzień lub dwa upragnionego urlopu trzeba będzie spędzić 
na załatwianiu spraw zawodowych. 

ZAPLANUJ SWÓJ WYPOCZYNEK TAK DOKŁADNIE, 
JAK TO MOŻLIWE
Kiedy urlop wiąże się z wyjazdem zagranicznym do dale-
kich krajów, znacznie łatwiej będzie się oderwać od służ-
bowych obowiązków, niż kiedy zamierzamy odpoczywać 
w domu. Bez względu na to, czy urlop będzie oddalony od 
miejsca pracy o  tysiące kilometrów, czy będzie odbywać 

się w tym samym mieszkaniu, warto zaplanować go co do 
dnia, by jak najlepiej wykorzystać ten czas. Warto już teraz 
sprawdzić ofertę okolicznych ośrodków wypoczynkowych, 
kin, teatrów, terminy koncertów i  imprez plenerowych. 
Umawiając się ze znajomymi na konkretne dni i godziny, 
łatwiej będzie dotrzymać zobowiązań i oderwać się w to-
warzystwie od codziennych, zawodowych zmartwień. 

REGENERUJ SIŁY
Z pewnością każdy doświadczył sytuacji, kiedy po ostat-
nim dniu pracy, przed upragnionym urlopem, brakuje 
sił na cokolwiek i jedyne, o czym marzymy, to długi sen, 
odpoczynek na kanapie i słodkie lenistwo. By mieć siły 
i  ochotę na aktywny wypoczynek, który najlepiej zre-
generuje umysł, warto już teraz regenerować organizm 
na spacerach, stosując suplementację, zadbać o  dobry 
jakościowo sen. Jeśli komputer służbowy wykorzysty-
wany jest do celów prywatnych, a mieszkanie służy jako 
biuro, dobrze jest schować wszystkie pliki służbowe na 
pulpicie, a z zasięgu wzroku usunąć teczki z dokumen-
tami, faktury i terminarz, by podczas urlopu nie uciekać 
myślami do pracy. 
Choć sprawy zawodowe odgrywają bardzo ważną rolę w ży-
ciu, warto podczas urlopu całkowicie się od nich oderwać, 
by nabrać dystansu, spojrzeć na codzienne problemy z innej 
perspektywy, spędzić czas z najbliższymi i nabrać sił do no-
wych projektów, które powrócą zaraz po urlopie. 

Choć sprawy 
zawodowe 

odgrywają bardzo 
ważną rolę w życiu, 

warto podczas 
urlopu całkowicie 

się od nich oderwać, 
by nabrać dystansu, 

spojrzeć na 
codzienne problemy 
z innej perspektywy,
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A do zrobienia jest wiele w  różnych obszarach, które 
wpływają na efektywność pracowników, a co za tym idzie 
– organizacji. Ze wspomnianego raportu wynika, że aż  
63,1 proc. badanych ma przerwy między posiłkami dłuższe 
niż trzy godziny, niemal co trzeci z pracowników je zup-
ki instant, posiłki gotowe lub inne dania typu „fast food”, 
a aż 78 proc. osób przez większość dnia pracuje w jednej 
pozycji ciała. Dlatego też ponad 60 proc. ankietowanych 
budzi się rano zmęczonych, a  trzech na 10 pracowników 
śpi mniej niż sześć godzin na dobę. W konsekwencji aż 34 
proc. badanych ma problemy z efektywną pracą w godzi-
nach popołudniowych.
– Pracujemy więcej niż inne nacje, od lat przodujemy w eu-
ropejskich statystykach. Stopniowo wydłużający się tydzień 
pracy nie sprzyja wzrostowi efektywności. Przeciwnie ‒ 
może grozić narastaniem zjawiska wypalenia zawodowego 
– podkreśla Maja Chabińska-Rossakowska, Head of HR, 
ING Bank Śląski.
Autorzy badania przytaczają zalecenie Amerykańskiej 
Fundacji The National Sleep Foundation (NSF) z 2015 r., 
która opublikowała nowe zalecenia dla różnych grup wie-
kowych w zakresie długości snu ‒ osobom w wieku 26‒64 
lat rekomenduje się od 7 do 9 godzin. Naukowcy podkre-
ślają również, że właściwą dawką snu może być 6‒10 go-
dzin. Natomiast sen krótszy niż 6 i dłuższy niż 10 godzin 

Praca, moc,  
energia

Ponad 46 proc. zatrudnionych w polskich firmach pracuje przez wiele go-
dzin, nie robiąc sobie żadnych przerw ‒ takie mało optymistyczne dane 
można znaleźć w I edycji raportu „Praca, moc, energia” przygotowanego 
przez firmę doradczą Human Power. Złe odżywianie, niewyspanie, stres 
i brak aktywności fizycznej to najkrótsza droga do przepracowania, a co 
za tym idzie wypalenia zawodowego. Czy pracodawcy mogą wspierać pra-
cowników w zmianie złych nawyków? Tak. Co więcej, już to robią, a dane 
ze wspomnianego raportu mogą być pomocne w jej przeprowadzeniu. 

dla osób we wskazanym wieku nie jest korzystny. Sen pełni 
funkcję regeneracyjną dla całego organizmu.
Prawie co trzeci ankietowany (29,8 proc.) przyznał, że śpi 
krócej niż sześć godzin na dobę, a brak snu niesie za sobą 
m.in.: kłopoty z pamięcią i koncentracją, spowolnienie re-
akcji i większą ilość błędów, szybsze zapadanie na infekcje, 
spadek nastroju oraz przybieranie na wadze. 
– Warto pamiętać, że człowiek, który jest chronicznie nie-
wyspany, zmęczony i  odczuwa deficyt snu głębokiego, nie 
jest w stanie być w swojej najlepszej kondycji i efektywności 
o  poranku – przekonuje Małgorzata Czernecka, psycholog, 
ekspert do spraw efektywności, prezes zarządu Human Power. 
– Współczesne organizacje zdają sobie coraz częściej spra-
wę z  faktu, że dbanie o zdrowie pracowników może zna-
cząco wpłynąć na wzrost konkurencyjności organizacji, 
poprawę zaangażowania i efektywności ‒  dodaje Agniesz-
ka Szefler, wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania 
Kadrami. ‒ Wśród firm będących członkami PSZK ofero-
wanie pakietów medycznych i sportowych, organizowanie 
dni zdrowia w celu promocji aktywnego spędzania czasu to 
już bardzo często standard. 

MARCHEWKA ZAMIAST BATONA
Na początku 2016 r. Instytut Żywności i  Żywienia ogłosił 
nową piramidę żywienia (poprzednia piramida była z 2009 r.). 

KATARZYNA 
PATALAN

dziennikarz
miesięcznik „Benefit”
k.patalan@ 
miesiecznik-benefit.pl
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U  podstaw piramidy znajduje się aktywność fizyczna, jako 
niezbędny element utrzymania zdrowia i  obniżania ryzyka 
chorób cywilizacyjnych. Natomiast fundamentem diety po-
winny być warzywa i owoce, zamiast produktów zbożowych, 
które zostały umieszczone wyżej.
Z  raportu Human Power wynika, że większość badanych 
(62,9 proc.) konsumuje pierwszy posiłek w ciągu godziny 
od przebudzenia, ale 37,1 proc. nie stosuje się do tej za-
sady. Zbyt rzadko jest przestrzegane zalecenie, że przerwy 
między posiłkami nie powinny być dłuższe niż trzy godzi-
ny – postępuje w  ten sposób nieco częściej niż co trzeci 
ankietowany. Niemal połowa osób (48,1 proc.) informuje, 
że w  każdym posiłku ma warzywa lub owoce. Ponieważ 
większość ankietowanych (63,3 proc.) odpowiedziała, że 
je rzadziej niż co trzy godziny, należy przypuszczać, że 
w ciągu dnia, kiedy potrzebuje największej ilości energii do 
działania, może doświadczać jej spadków. Potwierdzają to 
wyniki badania, które wskazują że aż 34 proc. badanych ma 
problem z efektywną pracą po godzinie 14.
– Podstawowe błędy żywieniowe, które bezpośrednio prze-
kładają się na spadek naszej efektywności, to: późne śniada-
nia, zbyt długie przerwy między posiłkami czy powszechna 
konsumpcja wysoko przetworzonych posiłków (tzw. fast 
foods) oraz słodkich napojów, szczególnie w czasie pracy, 
co może m.in. powodować uczucie senności – przekonuje 
dr Ewa Chojnowska, dietetyk, ekspert Human Power.

WARTO SIĘ RUSZAĆ
Autorzy raportu powołują się także na badania przeprowa-
dzone przez Health Enhancement Research Organization 
(HERO), Brigham Young University i Center for Health Re-
search w Healthways, które pokazały, że pracownicy, którzy 
regularnie jedzą zdrowe posiłki, osiągali o 25 proc. większą 
wydajność w pracy. Dodatkowo, pracownicy, którzy ćwiczy-
li pół godziny dziennie trzy razy w tygodniu, osiągali o 15 
proc. większą wydajność w pracy. W ogólnym rozrachunku 
absencja była o 27 proc. mniejsza wśród pracowników, któ-
rzy odżywiali się zdrowo i byli aktywni fizycznie.
Niestety z Diagnozy społecznej 2015 wynika, że aż 6 na 10 
Polaków nie uprawia żadnej aktywności fizycznej. Nato-
miast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby 
osoby zdrowe, w wieku 18‒64 lat podejmowały aktywność 
fizyczną umiarkowaną, trwającą co najmniej 150 minut na 
tydzień lub intensywną – minimum 75 minut na tydzień.
– Działania oparte na wynikach badania Human Power 
mogą doskonale wspierać zmianę kulturową w  organiza-
cji, strategię małych kroków rozłożonych w czasie. Dobra 
wiadomość jest taka, że zmiana ta jest możliwa do prze-
prowadzenia i  przynosi wszystkim jej uczestnikom wiele 
satysfakcji – podkreśla Ewa Szabuniewicz, dyrektor HR, 
BEST SA, trener Energy Project. 
A kto regularnie ćwiczy, zyskuje: większą odporność na stres, 
szybszą reakcję na bodźce, niższy poziom absencji w pracy, 
większe zaangażowanie i wydajność, wyższy poziom energii 
oraz mniejsze zagrożenie wypalenia zawodowego. 
– Tylko jedna trzecia badanych deklaruje, że regularnie 
uprawia aktywność fizyczną, a przecież stres fizyczny wyni-
kający z wysiłku, jaki podejmujemy, np. podnosząc ciężary 

na siłowni, przygotowuje nas na stres emocjonalny. Z neu-
robiologicznego punktu widzenia na siłownię powinniśmy 
chodzić nie po to, aby ćwiczyć mięśnie, ale nasz układ ner-
wowy. Podnoszenie kilkudziesięciokilowej sztangi jest takim 
samym stresem dla naszych neuronów, jak stres związany 
z  krótkimi deadline’ami, natłokiem pracy czy dużą ilością 
bodźców. To jest ten sam czynnik neurobiologiczny, to samo 
obciążenie. Dlatego ważne jest, aby chodzić kilka razy w ty-
godniu po pracy na ćwiczenia, które będą wpierać regene-
rację naszego układu nerwowego, uodparniać nas na stres 
emocjonalny oraz pozwolą nam oderwać się od bieżących 
problemów – podsumowuje Małgorzata Czernecka.
Opublikowane opracowanie, które jest źródłem powyższe-
go artykułu, to pierwsza część raportu „Praca, moc, energia 
w polskich firmach”. Druga część, będzie poświęcona ob-
szarowi emocji, umysłu i celom działania, a jego wynikami 
podzielimy się z Państwem w kolejnym wydaniu miesięcz-
nika „Benefit”. 

Źródło: Raport „Praca, moc, energia w  polskich firmach” 
został zrealizowany przez firmę doradczą Human Power we 
współpracy z  Aon Hewitt, Grupą Pracuj, Kinnarps Polska 
oraz Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. Pa-
tronem merytorycznym badania jest Uniwersytet Łódzki. 
Ankieta była dystrybuowana wśród pracowników dużych 
przedsiębiorstw w  Polsce. W  badaniu wzięło udział 1149 
osób: 292 przedstawicieli kadry kierowniczej oraz 857 
pracowników na innych stanowiskach (tzn. niekierowni-
czych). 
Bezpłatny dostęp do raportu: humanpower.pl/raport-
-praca-moc-energia/

68,9%
PYTANYCH NIE ĆWICZY
MINIMUM 3 RAZY W 
TYGODNIU

32,3%

77,5%
BADANYCH DEKLARUJE,
ŻE ĆWICZENIA  I RUCH
SPRAWIAJĄ IM PRZYJEMNOŚĆ

PRACOWNIKÓW OSTATNI RAZ
ĆWICZYŁO PRZEZ MINIMUM 30 MINUT 
PONAD 3 MIESIĄCE TEMU
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Telefony i maile  
po godzinach pracy

Powszechność mobilnych środków komunikacji jest wykorzystywana ze 
szczególnym natężeniem przez profesjonalnych przedsiębiorców. Jest to 
duże ułatwienie zarówno w kontaktach z klientami, jak i zatrudnionymi 
pracownikami. Również oni mają możliwość wykonywania swoich obo-
wiązków niezależnie od miejsca pobytu i w sposób zdalny.

W warunkach pracy zdalnej może jednak dochodzić do 
nadużywania przez pracodawcę wymiaru czasu pracy pra-
cownika oraz jego zasobów technicznych. Może to polegać 
zarówno na kontaktach telefonicznych, jak i za pośrednic-
twem poczty elektronicznej lub na nakładaniu na niego 
obowiązku nawiązywania takich kontaktów z klientami po 
godzinach pracy i poza miejscem jej wykonywania.

WYMIAR CZASU PRACY
Co do zasady, czas pracy nie może przekraczać ośmiu go-
dzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięcio-
dniowym tygodniu pracy. Powyższe normy wynikają z tre-
ści art. 129 Kodeksu pracy. W tym też czasie pracownik ma 
obowiązek pozostawać do dyspozycji pracodawcy. Usta-
lenie mniejszego wymiaru czasu pracy niż określony we 
wskazanym przepisie nie stanowi problemu i  jest w pełni 
uprawnione. Pozwala na to art. 18 KP, według którego do-
puszczalne jest określenie treści stosunku pracy w sposób 
korzystniejszy dla pracownika od postanowień Kodeksu 
pracy. Nie ma zatem problemu w ustaleniu dziennego wy-
miaru czasu pracy niższego niż osiem godzin lub zwiększe-
niu liczby dni wolnych od pracy w tygodniu.
Przekroczenie jednak wskazanych norm powoduje określone 
konsekwencje, zarówno w zakresie obowiązków pracodawcy, 
jak i uprawnień pracownika w związku z wykonywaniem pra-
cy w godzinach nadliczbowych. Pracownik bowiem po godzi-
nach pracy nie ma obowiązku odbierać telefonów i maili od 
pracodawcy, gdyż żaden przepis takiego obowiązku na niego 
nie nakłada. Nie musi również wykonywać pracy po godzi-
nach, poza wyjątkami wskazanymi w ustawie.

MICHAŁ  
DYTKOWSKI

radca prawny
Ciszewski & Prawnicy
michal.dytkowski@
ciszewskiprawnicy.pl
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KIEDY PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH 
JEST DOPUSZCZALNA?
Wyjątki określone są w treści art. 151 KP. Wskazuje on na 
dwa przypadki, w których możliwa jest praca w godzinach 
nadliczbowych. W pierwszym chodzi o konieczność prowa-
dzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia 
ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia 
awarii. Drugi zaś wskazuje na szczególne potrzeby praco-
dawcy. Jest to pojęcie na tyle nieostre, że często może rodzić 
wątpliwości, czy rzeczywiście przesłanka taka zachodzi. 
W orzecznictwie wskazuje się, iż potrzeby specjalne to po-
trzeby niecodzienne odróżniające się od zwykłych potrzeb 
związanych z  prowadzoną działalnością (wyrok Sądu Naj-
wyższego z 26 maja 2000 r. – sygn. akt I PKN 667/99).
Bez wątpienia wykonywanie przez pracownika poza godzi-
nami pracy czynności służbowych w postaci rozmów telefo-
nicznych czy odbierania maili należy uznać za wykonywanie 
pracy. Jednak już samo nawiązywanie przez pracodawcę 
kontaktów z pracownikiem za pośrednictwem telefonu lub 
e-maila po godzinach może zostać uznane za takie naduży-
cie. To zaś oznacza, że pracownik będzie uprawniony do 
dodatkowego wynagrodzenia za czas, który poświęcił na 
powyższe czynności. Jego wysokość została określona w art. 
1511 KP. Ustawa umożliwia również rekompensatę w posta-
ci czasu wolnego od pracy, którego wymiar zależy od tego, 
czy pracownik sam wystąpił z takim wnioskiem, czy też pra-
codawca podjął decyzję bez wniosku.

SAMOWOLNE NADGODZINY
Aby pracownik mógł wykonywać pracę w godzinach nad-
liczbowych, niezbędne jest jednak wyraźne polecenie pra-
codawcy w tym zakresie. Jak wskazał Sąd Najwyższy w po-
stanowieniu z 27 stycznia 2009 r. (sygn. akt II PK 248/08), 
„praca ponadnormatywna może być wykonywana tylko na 
polecenie pracodawcy, gdyż to on sprawuje kierownictwo 
nad organizacją procesu pracy w zakładzie pracy”. Do pra-
codawcy bowiem należy prawo określenia, czy istnieją po 
jego stronie szczególne potrzeby uzasadniające wydanie 
stosownych poleceń pracownikowi.
Samowolne podejmowanie przez pracownika czynności 
pracowniczych poza godzinami pracy, np. kontakty tele-
foniczne z  klientami czy wysyłanie poczty elektronicznej 
do kontrahentów bez wiedzy i zgody pracodawcy, nie może 
być uznane za pracę w godzinach nadliczbowych (wyrok 
Sądu Najwyższego z  7 lutego 2001 r. – sygn. akt I  PKN 
244/00). Tym samym pracownik nie ma podstaw , by żądać 
dodatkowego wynagrodzenia lub czasu wolnego.

A JEŚLI PRACOWNIK ODMÓWI?
Możliwa jest również sytuacja przeciwna, kiedy pracow-
nik odmawia wykonania polecenia pracodawcy w  zakre-
sie pracy w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach 
nadliczbowych jest jednak obowiązkiem pracownika, któ-
ry wynika z  treści art. 100 KP. Niewykonanie polecenia 
pracodawcy może zaś zostać uznane za naruszenie obo-
wiązków pracowniczych, a w efekcie prowadzić nawet do 
rozwiązania stosunku pracy. Jak wskazał Sąd Najwyższy 
w wyroku z 16 grudnia 1987 r. – sygn. akt I PRN 68/87, 

„praca w  godzinach nadliczbowych jest wykonywana 
w warunkach określonego już zmęczenia pracownika. Nie 
uzasadnia to jednak odmowy pracownika wykonania pole-
cenia pozostania poza godzinami pracy w celu zakończenia 
usuwania awarii”.

DYŻUR PRACOWNIKA
Innym przypadkiem, w  którym pracownik będzie miał 
obowiązek odbierania telefonu służbowego lub monitoro-
wania skrzynki e-mail, jest dyżur wyznaczony przez pra-
codawcę. Sytuacja taka została określona w treści art. 1515 
KP. Należy go rozumieć jako obowiązek pracownika do 
pozostawania w gotowości do pracy poza jej normalnymi 
godzinami w miejscu wskazanym przez pracodawcę przez 
określony czas. Oznacza to, że w czasie dyżuru pracownik, 
niezależnie od miejsca, w którym się znajduje, ma obowią-
zek pozostawania „pod telefonem” i oczekiwania na kon-
takt ze strony pracodawcy w celu podjęcia pracy.
Co istotne, czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy. Do 
tego niezbędne jest faktyczne wykonywanie pracy przez 
pracownika w czasie dyżuru. Jeśli zatem pracownik nie po-
dejmował żadnych czynności w trakcie dyżuru, nie odbie-
rał telefonów, nie odpisywał na maile, nie przysługują mu 
świadczenia z  tytułu pracy w  godzinach nadliczbowych. 
Ponadto pełnienie dyżuru uprawnia pracownika do otrzy-
mania czasu wolnego od pracy, zaś w  razie braku takiej 
możliwości – dodatkowego wynagrodzenia. Nie dotyczy to 
jednak przypadków, kiedy dyżur był pełniony w domu, co 
wprost wynika z ustawy.
Niezależnie od wskazanych powyżej przypadków pełnienie 
dyżuru nie może naruszać uprawnień pracownika wynika-
jących z art. 132 i 133 KP, a dotyczących minimalnego nie-
przerwanego dobowego i tygodniowego odpoczynku.

OBOWIĄZKI KADRY KIEROWNICZEJ
Jak wynika z  treści Kodeksu pracy, powyższe uprawnie-
nia pracowników nie są jednak powszechne i nie dotyczą 
tzw. kadry kierowniczej. Zgodnie z art. 1514 KP, pracow-
nicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy 
i  kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych 
wykonują, w  razie konieczności, pracę poza normalnymi 
godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodat-
ku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Wyjątkowo 
przysługują im te uprawnienia tylko za pracę w niedziele 
i  święta. Podobne ograniczenie uprawnień dotyczy rów-
nież dyżurów wykonywanych przez takie osoby, co wynika 
z treści art. 1515 § 4 KP.
Wynika z tego, że osoba zajmująca stanowisko kierownicze 
ma obowiązek pozostawania do dyspozycji pracodawcy 
bez prawa do otrzymywania z  tego tytułu jakichkolwiek 
świadczeń w  postaci dodatków do wynagrodzenia bądź 
czasu wolnego.
 

Podstawa prawna:
· Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1974 r., 
Nr 24, poz. 141, tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666)
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Wypłaty z ZFŚS  
a zwolnienie od podatku 
dochodowego

Przepisy zawarte w art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (Ustawa) umożliwiają skorzystanie z określo-
nych zwolnień podatkowych w  przypadku finansowania świadczeń dla 
pracowników (i innych uprawnionych osób) ze środków przeznaczonych 
na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
(Fundusz). Należy jednak mieć na względzie, że zwolnieniem tym objęte 
są nie wszystkie świadczenia socjalne, ale wyłącznie niektóre z nich, spe-
cyficznie wskazane w treści tego przepisu. 

Ponadto uprawnienie do skorzystania ze zwolnień wy-
maga spełnienia określonych przesłanek. Przedmioto-
we przesłanki mogą dotyczyć zarówno prawidłowości 
utworzenia Funduszu (w  tym regulaminu Funduszu) 
i wydatkowania środków Funduszu, jak i zakresu i cha-
rakteru świadczeń objętych zwolnieniem od podatku. 
Zwolnienia stanowią bowiem wyjątek od zasady po-
wszechności i  równości opodatkowania, zatem każdo-
razowo powinny być interpretowane w  sposób ścisły, 
zgodny z  oczekiwaniem ustawodawcy (m.in. Trybunał 
Konstytucyjny w wyroku o sygn. K. 47/01, interpretacja 
o sygn. ITPB4/4511-403/16/MP).

ŚWIADCZENIA RZECZOWE LUB PIENIĘŻNE  
SFINANSOWANE W CAŁOŚCI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
W świetle art. 21 ust. 1 pkt 67 Ustawy ze zwolnienia od po-
datku dochodowego korzystają otrzymane przez pracownika 
w  związku z  finansowaniem działalności socjalnej, o  której 
mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń so-
cjalnych, świadczenia rzeczowe oraz świadczenia pieniężne, 
sfinansowane w całości ze środków Funduszu lub funduszy 
związków zawodowych. Zwolnienie obowiązuje łącznie do wy-
sokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.  

DOROTA 
WALERJAN

doradca podatkowy, 
Counsel, kancelaria  
Hogan Lovells
dorota.walerjan@ 
hoganlovells.com
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Jednocześnie doprecyzowano, że rzeczowymi świadczeniami 
nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany 
na towary lub usługi – tego rodzaju świadczenia wyłączone są 
zatem z zakresu zwolnienia.
Choć korzyść podatkowa przypadająca na jednego pra-
cownika, dostępna na podstawie powyższego przepisu, 
nie jest wysoka, to wskazane zwolnienie cieszy się dużą 
popularnością, która wynika z jego prostoty i dostępności 
oraz możliwości objęcia nim świadczeń o  zróżnicowa-
nym charakterze. 
Trzeba jednak wskazać, że w niektórych wypadkach ła-
twość skorzystania z omawianego zwolnienia może być 
pozorna. Przede wszystkim bowiem zwolnienie doty-
czy świadczeń otrzymywanych przez osobę uprawnio-
ną „w  związku z  finansowaniem działalności socjalnej, 
o której mowa w przepisach” o Funduszu. Warunek ten 
ma podstawowe znaczenie dla skorzystania ze zwolnie-
nia, jednak w  praktyce jego spełnienie nie zawsze jest 
proste i bezproblemowe. Z doświadczenia znamy prze-
cież sytuacje, w  których pracodawca decyduje się na 
przekazanie wszystkim uprawnionym osobom identycz-
nych paczek świątecznych lub okolicznościowych upo-
minków czy na ufundowanie jednakowych prezentów 
na Dzień Dziecka dla dzieci wszystkich pracowników. 
Niestety, taki sposób realizacji wskazanego świadczenia 
jest sprzeczny z koniecznością uwzględnienia tzw. kry-
terium socjalnego, przez co uniemożliwia skorzystanie 
ze zwolnienia od podatku.
Ponadto organy podatkowe podkreślają konieczność sfi-
nansowania ze środków Funduszu lub funduszy związ-
ków zawodowych całości przekazanego pracownikowi 
świadczenia – choćby częściowe dofinansowanie benefitu 
ze środków obrotowych pracodawcy wyklucza możliwość 
jego zwolnienia od podatku  (tak np. interpretacja o sygn. 
ILPB1/415-267/07-3/AMN).
Najwięcej wątpliwości budzi ograniczenie zakresu zwol-
nienia do świadczeń „pieniężnych” i „rzeczowych” oraz 
wyłączenie z  zakresu tych ostatnich „bonów, talonów 
i  innych znaków, uprawniających do ich wymiany na 
towary lub usługi”. Przykładowo w interpretacji o sygn. 
IPPB4/415-666/09-4/JK2 organ stanął na stanowisku, że 
ze zwolnienia „korzystają m.in. świadczenia o charakte-
rze rzeczowym (np. bilety do kina, teatru, karnety na 
basen, itp.). […] Nie można natomiast uznać, iż wartość 
spotkania integracyjnego organizowanego i sfinansowa-
nego z  Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
jest świadczeniem rzeczowym, bowiem przedmiotem 
tego świadczenia jest usługa gastronomiczna, a  nie 
rzecz”. Niezrozumiałe jest uznanie przez organ, że świad-
czeniem rzeczowym jest usługa kulturalna czy sportowa, 
nie jest nim zaś usługa gastronomiczna. Co do pojęcia 
świadczeń pieniężnych, za decydujące kryterium uzna-
je się możliwość kwalifikacji danego świadczenia jako 
„powszechnie akceptowanego środka płatniczego” (np. 
interpretacja o sygn. IPPB4/415-124/12-2/JK3).

ŚWIADCZENIA DLA EMERYTÓW LUB RENCISTÓW  
Jednym z wyjątków od wskazanego ograniczenia kwotowe-

go (tj. 380 zł rocznie) są świadczenia otrzymywane przez 
emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzed-
nio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem 
pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy. Na mocy art. 
21 ust. 1 pkt 38 Ustawy, świadczenia takie zwolnione są od 
opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej w  roku 
podatkowym kwoty 2280 zł (przy czym zwolnienie to nie 
jest uzależnione od źródła finansowania, zatem dotyczy 
zarówno świadczeń finansowanych z  Funduszu, jak i  ze 
środków obrotowych). W praktyce zwolnieniem obejmu-
je się także świadczenie przypadające na towarzyszącego 
emerytowi lub renciście członka rodziny (np. interpretacja 
o sygn. ITPB2/415-1027/11/RS).

ZAPOMOGI
Szczególnym rodzajem świadczenia pieniężnego, które 
może być finansowane z Funduszu, są zapomogi, wypłaca-
ne w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk 
żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Tego ro-
dzaju świadczenia, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 26 Ustawy, 
korzystają ze zwolnienie od podatku do wysokości nieprze-
kraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Przedmio-
towe zwolnienie, poza wskazaniem celu, na jaki udzielana 
jest zapomoga, nie zostało obwarowane przez ustawodaw-
cę dodatkowymi warunkami; zwolnienie od podatku nie 
jest uzależnione od źródła finansowania.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
Kolejne popularne zwolnienie podatkowe wynika z treści 
art. 21 ust. 1 pkt 78 Ustawy i  obejmuje dopłaty do wy-
poczynku dzieci i młodzieży do lat 18, zorganizowanego 
przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, 
w  formie wczasów, kolonii, obozów i  zimowisk, w  tym 
również połączonego z  nauką pobytu na leczeniu sana-
toryjnym, w  placówkach leczniczo-sanatoryjnych, reha-
bilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz 
przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem 
na leczeniu. Finansowanie takich dopłat z  Funduszu 
umożliwia ich zwolnienie od podatku dochodowego nie-
zależnie od ich wysokości.
Powyższe zwolnienie, ze względu na brak ograniczeń 
kwotowych, wydaje się bardzo atrakcyjne. Należy jednak 
pamiętać, że w  odniesieniu do jego dostępności organy 
podatkowe wskazują na konieczność szczegółowego wy-
pełnienia wskazanych w  przepisie warunków, dotyczą-
cych formy wypoczynku, jego organizatora, jak również 
wieku dzieci korzystających z  benefitu (tak np. inter-
pretacja o  sygn. DD3/033/61/CRS/11/PK-27 czy bardzo 
szczegółowa interpretacja o sygn. IBPBII/1/415-1073/12/
MK). W  praktyce organów podatkowych podkreśla-
ny jest także wymóg prawidłowego udokumentowa-
nia powyższych elementów (np. interpretacja o  sygn. 
IPTPB1/415-462/12-4/MD). 
Ponadto na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67a Ustawy zwol-
niono od podatku dochodowego świadczenia otrzymane 
z  zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane 
z  pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń 
w żłobkach lub klubach dziecięcych.
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Strój służbowy  
a skutki podatkowe

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą decyduje się na zakup 
stroju służbowego w celu podniesienia prestiżu firmy. Należy jednak pa-
miętać, że tego rodzaju wydatki organy podatkowe uznają za niemające 
ani bezpośredniego, ani pośredniego związku z  osiąganiem przychodów. 

Odzież taka jest uznawana przez organy podatkowe za 
odzież osobistą, a więc jej zakup nie może być uznany za 
koszt uzyskania przychodu. Aby ubiór został uznany za 
służbowy, musi utracić charakter odzieży osobistej, a więc 
zostać opatrzony trwałymi i charakterystycznymi cechami 
właściciela firmy. Ponadto wydatek na jego zakup powinien 
być związany z celem uzyskania przychodu podatnika. 

PRAWNIK IDZIE DO MINISTRA FINANSÓW
Prawnik  prowadzący jednoosobową kancelarię prawną 
zamierzał zakwalifikować w koszty uzyskania przycho-
du zakup stroju służbowego mającego charakter biz-
nesowy w  postaci garniturów. Według niego bizneso-
wy strój jest niezbędny podczas lunchów, obiadów czy 
kolacji, na których omawiane są warunki i  możliwości 
współpracy z  klientami, a  także jest zwyczajowo wręcz 
wymagany w  codziennej pracy prawników. Zakupiony 
ubiór nie będzie zbyt wytworny czy okazały. Preferowa-
ny jest strój klasyczny. Wydatki poniesione przez przed-
siębiorcę będą wydatkami przeznaczonymi na jego cele 
reprezentacyjne. Mając wątpliwości co do prawidłowej 
kwalifikacji wydatków, prawnik zwrócił się o dokonanie 
indywidualnej interpretacji przepisów prawa w zakresie 
możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przycho-
dów wydatków  poniesionych na zakup stroju służbo-
wego. Odpowiedź ministra finansów była zaskakująca 
i dała mu wiele do myślenia. Jednak ostatecznie to Woje-
wódzki Sąd Administracyjny rozwiał wszelkie wątpliwo-
ści prawnika. Od tamtego czasu wymyślił on i stworzył 
logo swojej firmy, a  jego marynarki zyskały trwałe i cha-
rakterystyczne cechy w  postaci naszytego logo. On zaś 

ANNA
SŁOWIŃSKA

prawnik, Vox Poland  
Pomoc Prawna

może zakup stroju służbowego  kwalifikować w  koszty 
uzyskania przychodu.
REPREZENTACJA TO PRZEDSTAWICIELSTWO  
PODATNIKA
Decydując się na zakup stroju służbowego na cele re-
prezentacyjne firmy, warto zapoznać się ze znaczeniem 
pojęcia „reprezentacja”. Zgodnie z podejściem funkcjo-
nalnym, przez reprezentację należy rozumieć działa-
nia polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych 
z  innymi podmiotami gospodarczymi, w  szczególności 
z  przyjmowaniem i  utrzymywaniem delegacji lub kon-
trahentów, uczestnictwem w  przyjęciach związanych 
z  pobytem tych podmiotów1. Natomiast biorąc pod 
uwagę językowe znaczenie pojęcia reprezentacja i  spo-
sób stosowania go przez ustawodawcę, reprezentacja 
oznacza „przedstawicielstwo, reprezentowanie czyichś 
interesów, występowanie w  czyimś imieniu”. Repre-
zentacją, o  której mowa w  art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy 
o podatku dochodowym od osób prawnych, jest zatem 
„przedstawicielstwo podatnika, działanie w  jego imie-
niu, w  jego interesie, na jego rzecz”. Reprezentacja bę-
dzie więc przedstawicielstwem podatnika, działaniem 
w jego imieniu i interesie oraz na jego rzecz. 
„Reprezentacja” stanowi działanie podjęte w  celu wykre-
owania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatni-
ka wobec innych podmiotów.

CIĘŻAR DOWODU SPOCZYWA NA PODATNIKU
Ostatecznie dla oceny, czy dana działalność stanowi 
reprezentację, czy też innego rodzaju działalność, ko-
nieczna jest analiza całokształtu okoliczności konkret-
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nej sprawy. Należy pamiętać, że to na podatniku będzie 
spoczywać ciężar wykazania, iż określone wydatki po-
niesione zostały w  celu uzyskania przychodu ‒ zacho-
wania lub zabezpieczenia źródła przychodów oraz że nie 
były one ukierunkowane na kształtowanie wizerunku 
firmy, lecz stanowiły element innego rodzaju aktywno-
ści gospodarczej. Zgodnie z wyrokiem  Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z  16 czerwca 2013 r., sygn. akt II 
FSK 702/11,  który odwołując się do etymologicznego, 
a więc stosunkowo wąsko pojmowanego znaczenia ter-
minu „reprezentacja” od łac. reprezentatio ‒ wizerunek 
stwierdził, że „reprezentacja” w rozumieniu art. 16 ust. 1 
pkt 28 u.p.d.o.p. stanowi działanie w celu wykreowania 
oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wo-
bec innych podmiotów.
„Wydatek na zakup stroju służbowego powinien być zwią-
zany z celem uzyskania przychodu podatnika, a nie ukie-
runkowany na cele reprezentacyjne firmy”.

WYDATKI NA STRÓJ SŁUŻBOWY 
Zgodnie ze stanowiskiem ministra finansów wyrażonym 
w interpretacji indywidualnej  z marca 2013 r. z punktu 
widzenia treści art. 23 ust. 1 pkt 23 u.p.d.o.f., nie stano-
wią kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone 
w związku z zakupem stroju służbowego, nawet mającego 
charakter biznesowy, w  postaci: garniturów, marynarek, 
spodni, koszul, spinek, krawatów, obuwia, płaszczy, rę-
kawiczek, czapek, kapeluszy; nawet jeżeli ten strój służy 
wykonywaniu obowiązków prawnika, codziennej pracy, 
występowaniu przed sądem i  uczestniczeniu w  spotka-
niach biznesowych oraz nie ma charakteru zbyt wytwor-
nego czy okazałego.
Po pierwsze, tego rodzaju wydatki nie mają ani bezpo-
średniego, ani pośredniego związku z osiągnięciem przy-
chodów bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła 
przychodów, gdyż uzyskiwanie przychodów przez praw-
ników nie jest uzależnione od rodzaju noszonej odzieży 
(garniturów, marynarek, spodni, koszul, spinek, krawa-
tów, obuwia, płaszczy, kurtek zimowych, rękawiczek, cza-
pek, kapeluszy).
Po drugie, zarówno osoby prowadzące działalność go-
spodarczą, jak i osoby zatrudnione w innych zawodach 
używają tego rodzaju odzieży, a  schludny wygląd nie-

zbędny jest do funkcjonowania społecznego i  wykony-
wania wszystkich zawodów. Wydatek osoby fizycznej na 
zakup odpowiedniej odzieży osobistej nie może być za-
tem uznany za koszt uzyskania przychodu z działalności 
gospodarczej, gdyż jego poniesienie uwarunkowane jest 
socjalnie i kulturowo niezależnie od faktu prowadzenia 
działalności gospodarczej w kancelarii prawnej. Zgodzić 
się należy z organem podatkowym, że koszty podatkowe 
to koszty poniesione „w celu uzyskania przychodu”, a nie 
„w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą”.
„Aby wydatki poniesione na zakup ubioru służbowego  
można było uznać za koszty uzyskania przychodów pro-
wadzonej działalności gospodarczej, ubiór musi utracić 
charakter odzieży osobistej, a więc być opatrzony trwałymi 
cechami charakterystycznymi  firmy, takimi jak barwa czy  
logo firmy”.

ODPOWIEDŹ MINISTRA FINANSÓW 
Odnosząc się do wydatków ponoszonych na zakup ubra-
nia ‒ stroju służbowego mającego charakter biznesowy, 
minister finansów stwierdził, że nie mają one w  przed-
miotowej sprawie ani bezpośredniego, ani pośredniego 
związku z osiągnięciem przychodów bądź zachowaniem 
lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Wskazał, że 
aby wydatki poniesione na zakup ww. rzeczy można było 
uznać za koszty uzyskania przychodów prowadzonej 
działalności gospodarczej, ww. elementy muszą spełniać 
określone wymogi. Ubiór musi utracić charakter odzieży 
osobistej ‒ co w przedmiotowej sprawie nie ma zastoso-
wania, bowiem z treści wniosku nie wynika, iż nie będą 
one opatrzone trwałymi cechami charakterystycznymi 
dla jego firmy, takimi jak barwa czy logo firmy.

1 B. Brzeziński, M. Kalinowski, „Podatek dochodowy od 
osób prawnych. Komentarz”, Warszawa 1997, przywoływa-
ny w: S. Babiarz, „Podatek dochodowy od osób prawnych. 
Komentarz 2009”, Wrocław 2009

Podstawa opracowania:
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  War-
szawie z 10 grudnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 1551/13 
(prawomocny) www.orzeczenia.nsa.gov.pl 
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Reżyseria: 
John Madden
Obsada: 
Jessica Chastain, 
Mark Strong, Gugu 
Mbatha-Raw, Michael 
Stulbarg, Alison Pill, 
Sam Waterston , John 
Lithgow  
Premiera: 
2 czerwca 2017
Gatunek: thriller, dramat

SAMA PRZECIW WSZYSTKIM

Elizabeth Sloane jest najlepiej opłacaną i najskuteczniejszą lobbystką w Waszyng-
tonie. W świecie wielkiej polityki i brudnych pieniędzy, gdzie korupcja i szantaż 
są na porządku dziennym, nie ma sobie równych i zawsze pozostaje o krok przed 
konkurencją. Sprawy komplikują się, gdy pod wpływem osobistych doświadczeń, 
Elizabeth zwraca się przeciwko dotychczasowym pracodawcom. Wspierana 
przez biznesmena Rodolfo Schmidta (Mark Strong) i zespół młodych talentów, 
wypowiada wojnę amerykańskim producentom broni. Szybko staje się jasne, że 
w starciu z najgroźniejszym przeciwnikiem w karierze, za wygraną przyjdzie jej 
zapłacić naprawdę wysoką cenę. Info

Mamy 2 Mamy
Dla Mado jej 47 lat, to nowa 20-tka! Imprezuje, 
szaleje, bawi się. Marzy o motorze i różowym kasku, 
by podbić ulice Paryża i serca pięknych mężczyzn. 
Jest absolutnym przeciwieństwem swojej córki - 
odpowiedzialnej, dojrzałej, a nawet trochę sztywnej 
- 30-sto letniej Avril. I może to wszystko nie byłoby 
aż takie dziwne, gdyby nie fakt, że obie mieszkają 
razem, córka wychowuje i pilnuje matkę, nie zawsze 
skutecznie. 

Reżyseria: Noémie Saglio
Premiera: 2 czerwca 2017
Gatunek: komedia

Miłość aż po ślub
Juliette zajmuje się organizacją ślubów, ale sama jest 
zadowoloną z życia singielką. Facetów traktuje dość 
rozrywkowo i beztrosko korzysta z własnej urody. 
Szczególnie, że w dzieciństwie była szkolnym „brzyd-
kim kaczątkiem”. Wszystko jednak zmienia się, gdy 
okoliczności zmuszają ją do organizacji wesela Alexii, 
znienawidzonej koleżanki z podstawówki. Co gorsza 
narzeczonym Alexii okazuje się być Mathias, uroczy 
facet, z którym Juliette spędziła niedawno upojną noc.         

Reżyseria: Reem Kherici
Premiera: 23 czerwca 2017
Gatunek: komedia romantyczna

FIL
M

FIL
M
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Reżyseria:  
Michael Dudok de Wit
Premiera: 
23 czerwca 2017
Gatunek: animacja

Reżyseria: 
Igor Gorzkowski
Obsada: Marta 
Chodorowska/Maria 
Pawłowska, Anna 
Gajewska, Bartłomiej 
Bobrowski, Wiktor 
Korzeniewski, Bar-
tosz Mazur, Przemysław 
Stippa
Teatr Soho, Warszawa, 
www.teatrsoho.pl

Czerwony żółw
Znajdujesz się na bezludnej wyspie. Wokół ani śladu człowieka, żadnego zgiełku, 
tylko morze i plaża. Wiatr jest świeży, zamiast smogu morska bryza. Od cywilizacji 
dzieli cię bezkresny ocean. Co robisz? Delektujesz się swobodą czy budujesz 
tratwę? Gdzie jesteś? W więzieniu czy w raju? 

Dolina Muminków w Listopadzie 
Jesień w Dolinie Muminków. Filifionka, Paszczak, Mimbla, Włóczykij, Homek i Wuj Truj 
szukają ucieczki przed jesienią w domu Muminków. Ale dom okazuje się być opuszczo-
ny, a rodziny Muminków po prostu nie ma. Goście muszą radzić sobie sami. 
Czy bohaterom uda się zrealizować swoje marzenia i stać się kimś innym? Czy Filifionce 
powiedzie się wielka ucieczka od sprzątania? Czy Wuj Truj zapomni o swojej starości? 
Czy Włóczykij odnajdzie jesienną melodię? Czy zobaczymy Paszczaka za sterem łodzi, 
Mimblę, kiedy tańczy i Homka w otoczeniu prawdziwych przyjaciół?

Info

Info

Info
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Wściekłość
Stajemy się ofiarami narcystycznego, oślepiającego 
gniewu samozwańczych bojowników, którzy głoszą, 
że ich los jest losem świata. Osieroceni po wielokroć 
– przez ojca, matkę, ojczyznę, własność i kierunek 
– osierocają innych. Dlatego też ciągle zmienia się 
i zlewa perspektywa mówiących: zorkiestrowana 
wściekłość, która likwiduje wszelkie wątpliwości 
i wszelki bezwład, stwarzając pewność i reguły gry.

Reżyseria: 
Maja Kleczewska
Obsada:  Karolina Adam-
czyk, Aleksandra Bożek, 
Anna Dzieduszycka, 
Magdalena Koleśnik, 
Kaya Kołodziejczyk, 
Mamadou Goo Bâ, 
Michał Czachor, Michał 
Jarmicki, Wiktor Loga-
Skarczewski i inni
Teatr Powszechny, 
Warszawa, 
www.powszechny.com
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Skuteczny menedżer 

Znajomość najważniejszych praw psychologii pomoże 
ci zrozumieć, jak wpływać na pracowników i ich moty-
wować. Autorka pomoże ci poznać sprawdzone zasady 
działania w typowych sytuacjach: od zatrudniania 
pracownika, przez budowanie zespołu i kontrolę nad jego 
działaniem, aż po zwalnianie podwładnego. 

Marta Pawlikowska-Olszta
Wydawnictwo Samo Sedno
36,90 zł

Praktyczne zarządzanie 
zmianą w firmie, czyli nie taki 
diabeł straszny
Bazując na swojej ponad 18-letniej praktyce i współpra-
cy z ponad 50 firmami w zakresie projektów doradczych 
i szkoleniowych, Beata Kozyra stworzyła praktyczny 
przewodnik dla osób, które wprowadzają zmiany  
w organizacji.

Beata Kozyra
Wydawnictwo MT Biznes
44,90 zł

Trening relaksacji  
Jak uwolnić się od stresu,  
lęku i depresji
Autorka prezentuje różnorodne techniki relaksacyjne: 
techniki świadomego oddychania, trening autogenny 
Schultza, relaksację Jacobsona, trening uważności 
(mindfulness), wizualizację, koherencję serca oraz 
muzykoterapię. 

Dagmara Gmitrzak
Wydawnictwo Samo Sedno
34,90 zł

Przywództwo to nie stanowisko, to siła charakteru. Anna Sarnacka-Smith przeko-
nuje, że już dziś masz potencjał do tego, aby być liderem, przy którym zespół będzie 
chciał dawać z siebie swoje sto procent, z którym klienci będą chcieli rozwijać swój 
biznes. Kluczem jest odnalezienie swoich wartości i wierność im, poznanie swojego 
potencjału, docenianie tego, jak bardzo ludzie są różni, i czerpanie z tej różnorodno-
ści przy budowaniu zespołu. Skuteczność tego podejścia potwierdzają liderzy z Polski 
i z USA, których autorka zaprosiła do podzielenia się doświadczeniem z czytelnikami, 
oraz przykłady, które przywołuje z własnego doświadczenia menedżerskiego. 

Anna Sarnacka-Smith
Wydawnictwo MT Biznes
39,90 zł

EVEREST 
LIDERA 
O wartościach, silnym zespole  
i skutecznym przywództwie„Ktoś 

powie,  
że czytać 

każdy 
umie, 

zaprawdę 
mało kto 

czytać 
potrafi.”

                                 
Cyprian Kamil 

Norwid



www.miesiecznik-benefit.pl 65

WARTO PRZECZYTAĆ/ miesięcznik Benefit / 06(64)/2017

Outside the box Jak myśleć  
i działać kreatywnie
Książka pomaga rozwinąć jedną z najbardziej potrzebnych współcześnie kompe-
tencji, jaką jest kreatywność. Jest źródłem nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede 
wszystkim praktycznych umiejętności stosowania technik twórczego myślenia w 
pracy indywidualnej i grupowej. Pokazuje, jak pobudzać do zmian oraz jak kreować 
i wdrażać zmiany. Pomoże ci pokierować pracą grupy w taki sposób, aby dojść do 
nowego i użytecznego rozwiązania problemu. Lektura poradnika przygotuje cię do 
poprowadzenia pracy twórczej z innymi.

Aneta Chybicka
Wydawnictwo GWP
29,90 zł

Coaching w sytuacji kryzysu

Opisany w książce autorski program ŚCIEŻKA WO-
JOWNIKA to sześcioetapowy plan wyjścia z kryzysu 
wykorzystujący sprawdzone techniki interwencji 
kryzysowej i coachingu.

Dominika Paradowska, Joanna Płuciennik
Wydawnictwo Samo Sedno
34,90 zł

Alfabet mitów menedżerskich 

Autorzy książki bezwzględnie rozprawiają się z naj-
większymi mitami spotykanymi w świecie zarządzania. 
Demaskują nieskuteczne koncepcje, nieetyczne praktyki 
biznesowe, błędne założenia i nieefektywne działania. 
Nie tylko jednak kwestionują to, co rutynowe, niesku-
teczne i szkodliwe, ale proponują też alternatywne 
metody działania. 

Sławomir Jarmuż, Mirosław Tarasiewicz
Wydawnictwo GWP
39,90 zł

Myślenie strategiczne

Książka ta dostarczy ci innowacyjnych i sprawdzo-
nych strategii, byś z ich pomocą mógł stać się osobą, 
wokół której ciągle dzieje się coś pozytywnego. 
Kimś, kogo inni podziwiają i komu zazdroszczą ilości 
ukończonych projektów i zadań doprowadzonych 
do końca!

Vincent Harris
Wydawnictwo Studio EMKA
29,90zł

Jesteś kozak! Uwierz w siebie  
i zacznij żyć pełnią życia
Hit rynku amerykańskiego i Bestseller New York Times teraz także w Polsce. 
Ten zabawny, inspirujący i całkowicie nieformalny przewodnik podpowie Ci, jak 
uwolnić Twoją energię, obudzić się z Wielkiej Drzemki i zacząć słuchać wewnętrz-
nego głosu. Zobaczysz, jak zacząć świadomie używać własnego umysłu i ciała, 
pielęgnować w sobie poczucie miłości własnej i przestać się wstydzić.

Jen Sincero
Wydawnictwo Sensus
39,90zł



66

FELIETON/ miesięcznik Benefit / 06(64)/2017

MAREK
SKAŁA

MEGALIT  
Instytut Szkoleń

właściciel/trener
marek.skala@megalit.pl

Dziś dla spółek giełdowych w obszarze HR-u najważniejszą sprawą jest nowa ustawa z grudnia 
2016 r. nakładająca obowiązek raportowania informacji niefinansowych. Kolejny problem (nie tylko 
samego HR-u i spółek giełdowych) to projekt zmian, które mają nastąpić od 2018 r. w podejściu do 
ochrony danych osobowych. Oba projekty są obarczone poważnymi sankcjami. Na dodatek rosną 

problemy z pozyskiwaniem pracowników i ich motywowaniem. Te trzy tematy zdominowały  
VI Kongres HR Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Raportowanie szansą  
na HR-hub?

W 2018 r. Kongres HR SEG odbędzie się 18‒19 kwiet-
nia. Dlaczego zaczynam od tej informacji? Ponieważ była 
to pierwsza decyzja uczestników tegorocznego kongre-
su. Z  pięciu podanych przez SEG terminów 41,5 proc. 
uczestników wskazało tę datę. Głosując na tabletach. To 
jeden z przejawów zmieniającej się struktury merytorycz-
nej kongresów i konferencji. Szybki kontakt uczestników 
z prowadzącymi, pytania zadawane na bieżąco, elementy 
grywalizacji. To też metafora zmieniających się relacji fir-
ma  pracownik oraz roli HR-u w spółkach. Nie dotyczy to 
tylko spółek giełdowych, ale ich sytuacja, choćby przez 
zagrożenie sankcjami, jest trudniejsza. 
– O  specyfice HR w  spółkach giełdowych najmocniej 
decydują: obowiązek raportowania oraz jawność danych 
wrażliwych – mówi dr Mirosław Kachniewski, prezes 
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. – Czasem rodzi 
to kuriozalne sytuacje. Jeśli ktoś zarabiałby tyle samo ile 
prezes, to zarobki prezesa będą i tak 17 razy wyższe. Przy-
najmniej mentalnie. Bo pracownik myśli o swoich zarob-
kach netto, na rękę, w skali miesiąca. A w internecie może 
przeczytać o zarobkach prezesa – rocznych i brutto. Czyli 
dokładnie 17 razy „wyższych”.
W czasie kongresu postawiono tezę, że oba opisane w le-
adzie tekstu uregulowania są szansą dla HR-u. Przy-
pomnijmy krótko: dyrektywa 2014/95/UE wprowadza 
obowiązek raportowania informacji niefinansowych dla 
spółek zatrudniających powyżej 500 osób i mających sumę 
bilansową powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powy-
żej 40 mln EUR. Obowiązuje zasada „stosuj lub wyjaśnij”. 
Jeśli w  jakimś zakresie personalnym spółka nie ma wy-
maganych regulacji, musi to ujawnić i wyjaśnić, dlaczego 
tego nie robi. A kary są wysokie ‒ do 20 mln PLN. Druga 
z  regulacji to rozporządzenie UE 2016/679. Określa ono 
nowe obowiązki (i  sankcje!) w  zakresie ochrony danych 
osobowych. Te dwa uwarunkowania powodują, że poważ-
nie zmienia się rola HR-u w firmie. I ten twardy HR, i ten 
miękki muszą zrobić, wiedzieć, zaraportować znacznie 
więcej niż dziś. Będą gromadzić i zarządzać poważną bazą 
informacji i danych wrażliwych. To daje szansę na zmianę 
pozycji HR-u w organizacjach. Pozwala na analizę danych 
w  większym i  poważniejszym zakresie niż dziś. Dzięki 

temu HR zyskuje również większy wpływ nie tylko na 
politykę personalną spółki, lecz także na proces podejmo-
wania w firmie decyzji strategicznych. To szansa na bycie 
swoistym HR-hubem informacyjno-zarządczym w struk-
turach firmy, zmianę pozycji z usługowej na strategiczną. 
Jednym z  kluczowych tematów kongresu było mo-
tywowanie, a  w  zasadzie zmiany, jakie dokonują się 
w  tym zakresie. Ciekawe były głosowania (ok. setki 
HR-owców) w  trakcie panelu poświęconego motywa-
cji. Zadano dwa podwójne pytania: o systemy motywa-
cyjne i o bonusy. W układzie: jak jest u ciebie w firmie 
i  jak ty chciałbyś być motywowany. Wyniki były roz-
bieżne. W firmach (każdy mógł wskazać trzy aspekty) 
jako najbardziej popularne wskazywano: dobrą atmos-
ferę (18 proc.), bonusy zależne od zadań (15 proc.) 
i ‒ uwaga ‒ aż 15 proc. ‒ bonusy przyznawane w nie-
jasny sposób. Następnie wymieniano takie aspekty, jak 
motywacja wewnętrzna (13 proc.), bonusy zależne od 
wyników całej firmy (11 proc.) i ambitne zadania (10 
proc.). Świadczy to o  sporej różnorodności: aż sześć 
wskazań mieści się pomiędzy 10‒18 proc. Kiedy zapy-
tano uczestników, jak sami chcieliby być motywowani, 
wyniki okazały się jednoznaczne: bonusy zależne ode 
mnie (69 proc.), ambitne zadania (62 proc.) i dobra at-
mosfera (58 proc.). Pozostałe czynniki zostały w zasa-
dzie pominięte. W kuluarach komentowano: jako HR 
pracujemy nad integracją, utożsamianiem się z firmą, 
ale sami jesteśmy indywidualistami. Przy drugiej dwój-
ce pytań, dotyczących bonusów, takich rozbieżności 
już nie było. Co prawda najbardziej pożądanym przez 
uczestników kongresu bonusem jest żywa gotówka (26 
proc.), a najczęściej w praktyce pracownicy otrzymują 
opiekę medyczną (19 proc.), ale zaraz potem (18 proc.) 
stosowana jest gotówka. Dwa kolejne bonusy, i oczeki-
wane przez uczestników, i  stosowane przez ich firmy, 
to pokrycie części potrzeb (samochód, siłownia) oraz 
finansowanie edukacji (studia, szkolenia). Czyli bez 
sensacji. W obszarze bonusów firmowo stosujemy to, 
czego sami oczekujemy.
‒ Dziś motywowanie jest trochę inne, bo inna jest świado-
mość pracowników ‒ powiedział Mirosław Kachniewski. 
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Pasuje do Ciebie


