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WELLBEING  
KROK PO KROKU

przez kształtowanie  
środowiska pracy  

sprzyjającego tworzeniu  
u pracowników zdrowych  
nawyków żywieniowych  
jest możliwe wpływanie  

na ich kondycję  
fizyczną i psychiczną.

GDY CIAŁO  
ZDRADZA MYŚLI
Dobra znajomość gestów  
w mowie ciała i ich znaczenia 
pozwala na szybkie łączenie 
i analizowanie niewerbalnej 
komunikacji.

KUCHNIA  
jest odbiciem  

NASZEJ KULTURY

KARTY PRZEDPŁACONE 
NA ZAKUP POSIŁKÓW  

Dofinansowanie może przybrać 
dowolną formę - możliwe jest 

wręczanie bonów, czy kart  
żywnościowych  

w ramach systemu  
motywacyjnego.

MOBBING 
Jednym z obowiązków  
pracodawcy jest przeciwdziałanie 
mobbingowi. Kodeks pracy 
chroni pracownika pod kątem jego 
godności i zdolności zawodowych.
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Wellbeing i w domu, i w pracy

KATARZYNA PATALAN
REDAKTOR NACZELNA 

MIESIĘCZNIKA BENEFIT

– W pracy nie plotkuję, nie wychodzę gadać przez telefon, nie marudzę, w pracy ja pracuję – przyznała 
w rozmowie ze mną Katarzyna Bosacka, dziennikarka, która od lat niestrudzenie edukuje Polaków,  

jak zdrowo jeść. – Muszę efektywnie zarządzać swoim czasem, żeby o ludzkiej porze wrócić do domu.  
Balans między życiem prywatnym a zawodowym jest bardzo ważny – dodała.

Jednocześnie przyznała, że ma ogromne szczęście, ponieważ jej praca jest jej pasją, a najgorsze 
w życiu to nudzić się w pracy. 
‒ Pracownik, który jest sfrustrowany, który źle się czuje w pracy, je byle co, pije byle co, siedzi 
godzinami przed komputerem, tworzy te wszystkie statystyki i  inne dane w poczuciu winy 
i dyskomfortu, jest pracownikiem nieszczęśliwym – podkreśla w wywiadzie, do lektury które-
go Państwa zachęcam.
Katarzyna Bosacka promuje zdrowe produkty, wskazując przy tym korzyści płynące ze zmia-
ny nawyków żywieniowych. Okazuje się, że coraz więcej pracodawców dostrzega potrzebę 
zmiany nawyków żywieniowych swoich pracowników i wdraża programy inspirowane well-
beingiem, którego jednym z pięciu elementów jest właśnie kształtowanie nawyków żywienio-
wych i promocja aktywności fizycznej. Pracodawcy dostrzegają profity płynące ze zmian, m.in. 
mniejszą absencję chorobową, większe zaangażowanie, mniejszą rotację i  wyższy wskaźnik 
wydajności, co przekłada się bezpośrednio na wyniki firm. 
‒ Dobre warunki i  standardy pracy sprawiają, że pracownicy są bardziej kreatywni, lojalni 
i    znacznie bardziej wydajni w pracy – przekonuje Dominika Pietrzyk w artykule na temat 
wellbeingu.
Ale wellbeing to także doświadczanie poczucia sensu pracy, o którym w swoim artykule pisze 
Katarzyna Wojtkowska. Dlaczego to takie ważne? 
‒ Bo poczucie braku sensu może potęgować wyobcowanie i prowadzić do utraty zaangażo-
wania. Oba te czynniki mają bezpośrednie przełożenie na poziom wykonywania pracy. Przy 
braku zaangażowania spada efektywność pracownika oraz całej organizacji – przekonuje.
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Aby uniknąć problemu 
projekcji u swoich 

pracowników, 
rozpoczynając pracę 
z nowym zespołem 
bądź też z osobami 

dołączającymi do grupy, 
należy wygłosić tzw. 

„exposé szefa”.
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WARTO TAM BYĆ

WYWIAD

ROZWÓJ

HR W PRAKTYCE

HOLISTYCZNA AKADEMIA PRACOWNIKA

ZARZĄDZANIE

MEDIACJE

  Kuchnia jest odbiciem naszej kultury

  Koncentruj się na zasobach, nie na brakach
  Ćwiczenie stoickie w praktyce
  Różne oblicza coachingu 
  Marka osobista lidera
  Ekspert, czyli właściwie - kto?
  Przekraczając granice
  Essence learning atrakcyjnie, szybko i na temat
  Jak dobrze współbrzmieć z audytorium
  Jak zmniejszyć opór wobec zmian?

  Cztery role menedżera

  Mental SPA

  Czy jesteś oszustem?
  Wewnętrzne portale społecznościowe
  Pracodawca może skutecznie zmniejszać stres pracowników
  Pułapki podświadomości – projekcje 

  Mediacje w sprawach pracowniczych

2017
lipiec-sierpień 
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  Trzy kolory mózgu a zdrowie emocjonalne
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  Między doświadczeniem a otwartością na nowe
PRZYWÓDZTWO18

56 REKRUTACJA
  Kiedy ciało zdradza myśli

52 PRACA
  (Nie) równe szanse na rynku pracy
  Pracodawco, witaj w erze ekonomii doświadczeń

58 BENEFITY
  Czy wolontariat może być benefitem?
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62 STYL ŻYCIA
  Wellbeing krok po kroku
  Wellbeing chwilowy trend czy długofalowa strategia?
  Szczęśliwy pracownik to kreatywny pracownik
  Rośliny a przestrzeń do pracy

70 WYWIAD
  Nie ma biznesu bez ludzi

74 PRAWO
  Mobbing – kiedy ma miejsce i jakie wywołuje skutki
  Bilet do kina
  Wybrane skutki nieprawidłowej wypłaty świadczeń socjalnych
  Karty przedpłacone na zakup posiłków

82 KINO/TEATR/KSIĄŻKA
  Warto zobaczyć
  Warto przeczytać

86 FELIETON
  HR-owo wakacyjny Dzień Dziecka
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Skuteczny dział HR  
w firmie produkcyjnej

Eksperci HR z wiodących na rynku firm produkcyjnych, 
podzielą się swoją wiedzą podczas konferencji m.in. 
w następujących tematach: 
- Skąd brać tych ludzi? – jak efektywnie rekrutować 
pracowników w firmach produkcyjnych; 
- Jak rekrutowanie i kształcenie odpowiedniego 
personelu koreluje z pozyskiwaniem talentów;  
- Rynek pracownika – jak ustrzec się przed przeinwe-
stowaniem w tym trudnym dla pracodawcy czasie; 
- Jak dobrać KPI tak, aby ich monitorowanie było war-
tościowe, zrozumiałe i pozwalało nam się doskonalić; 
- Wynagrodzenia i szeroko pojęte benefity pracowni-
ków – coraz trudniej trafić w potrzeby; 
- Wpływ technologii na zaspokojenie potrzeb Działów 
HR; 
- Rewolucja cyfrowa, zmiany demograficzne i społecz-
ne – organizacja przyszłości a elastyczność działów HR 
w firmach produkcyjnych.

20-21 września 2017 – Poznań 
22 września 2017 – wizyta w BEIERS-
DORF MANUFACTURING, Poznań 
Organizator: GBI Partners Sp. z o.o. 
Informacje: www.gbip.com.pl

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.

28-29 września 2017 – Warszawa
Organizator: MindShift Lab  
& Sebastian Kotow
Informacje: www.sztukawygrywa-
nia.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 2017 – Katowice
24-25 sierpnia 2017 – Gdańsk
Organizator: Studio Wiedzy 
Informacje: www.warsztatyeb.pl
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HR w Centrach Usług 
Biznesowych IT
 
Celem konferencji jest poszerzanie wiedzy, wymiana 
doświadczeń oraz integracja środowiska osób związanych 
z zarządzaniem zasobami ludzkimi w obecnie najbardziej 
dynamicznie rozwijającym się sektorze gospodarki – SSC/
BPO/ITO.
W planie znalazły się różnorodne formy wystąpień od 
prezentacji eksperckich, po warsztaty i case studies. 
Pierwszy dzień na pokładzie, przebiegać będzie pod 
hasłem inspiracji. Nowe trendy, nowe rozwiązania, 
o czym mówi świat HR, benchmark, wymiana pomysłów, 
sprawdzone rozwiązania. Drugi dzień lotu dedykujemy 
rotacji, której przyjrzymy się bliżej w sposób przekrojowy. 
Przez onboarding, employee engangement, leadership 
po talent management i exit experience. Nie zapomnimy 
również o mocy dodatków pozapłacowych i kluczowych 
wskaźnikach efektywności.

19-20 października 2017 – Kraków
Organizator: Advisory Group TEST 
Human Resources  Capgemini Polska
Informacje: www.HRwcentrach.pl

Żyjesz tak, jak mówisz 
– poznaj tajniki i recepty 
mówcy podczas Festi-
walu Inspiracji
 
Festiwal Inspiracji to niepowtarzalna szansa wysłuchania 
i zobaczenia na żywo blisko 40 najlepszych i najbardziej 
rozpoznawalnych mówców inspiracyjnych w Polsce. 
Między innymi: Angelika Chimkowska, Anna Szubert, 
Ewa Wilmanowicz, Grzegorz Turniak, Michał Zawadka, 
Wojciech Herra, Jacek Walkiewicz, Jan Paweł Tomaszewski, 
Wojciech Scheffs, Marzena Mazur, Sebastian Kotow, Rafał 
Żak, Agnieszka Maruda-Sperczak, Robert Krool, Łukasz 
Krasoń, Marek Skała.
To ogromna dawka energicznych, dowcipnych i piekielnie 
inteligentnych wystąpień.
„Festiwal to duże przeżycie. Trochę jak z ciekawym, 
porywającym filmem czy książką. Jest to możliwe tylko, 
gdy słuchasz nietuzinkowych osób.”  Dariusz Milczarek.

4-5 października 2017 – Warszawa
Organizator: Stowarzyszenie  
Profesjonalnych Mówców
Informacje: www.festiwalinspiracji.pl

Innowacje w HR  
Conference&Expo
 
Dwudniowe spotkanie dla pracowników, menedżerów 
i zarządzających w działach HR, którzy chcą poprawić 
jakość pracy w swoich działach w oparciu o nowe  
technologie i innowacyjne, sprawdzone rozwiązania. 
Wydarzenie jest idealnym rozwiązaniem dla osób, 
które chcą otrzymać gotowe rozwiązania - stworzone 
na przykładzie i doświadczeniach firm, które wprowa-
dziły już różnorakie innowacje w swoich działach HR. 
Podczas konferencji uczestnicy wezmą udział w in-
spirujących prelekcjach i praktycznych warsztatach, 
poznają nowe technologie w pigułce.
Formuła wydarzenia oparta jest o wiele przykładów 
z Polski, a także z Europy – gościem z zagranicy będzie 
Tom Haak, ekspert z Holandii, posiadający ogromne do-
świadczenie we wprowadzaniu innowacji w działach HR 
w największych firmach i korporacjach. Każdy uczestnik 
wydarzenia otrzyma materiały i prezentacje pokonferen-
cyjne oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo.
W programie uwzględniony jest również czas na sesje 
networkingowe, umożliwiające swobodną wymianę 
doświadczeń pomiędzy uczestnikami i prelegentami, 
a także zawarcie nowych znajomości.

28-29 listopada 2017 – Warszawa
Organizator: Skill Group
Informacje: www. innowacjewhr.pl
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Z Katarzyną Bosacką  
rozmawiała Katarzyna Patalan 
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KUCHNIA 
jest odbiciem 

NASZEJ 
KULTURY
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Autorka wielu publikacji 
na temat zdrowia, 
urody, nauki, medycyny, 
wychowania dzieci. 
Szefowa działu urody 
i zdrowia w „Wysokich 
Obcasach”, sobotnim 
dodatku dla kobiet do 
„Gazety Wyborczej”.
Od września 2010 
roku pisze i prowadzi 
w telewizji TVN Style 
program „Wiem co jem”, 
który od jesieni 2012 
nosi tytuł „Wiem co jem 
i wiem co kupuję”.

Katarzyna
Bosacka

Uczy pani Polaków, jak czytać 
etykiety spożywcze. Czy to 
naprawdę jest takie ważne?

Jest ważne z wielu powodów. Nie ma 
zdrowego jedzenia bez zdrowego go-
towania, a dobry produkt gwarantuje 
jakość w kuchni. Weźmy na przykład 
najprostszy deser na świecie, taki 
który są w stanie zrobić dzieci – 
tiramisu. Jeśli kupimy paskudny ser 
marscarpone, który zapchany będzie 
wypełniaczami, nasze tiramisu okaże 
się jedną wielką katastrofą. Wszystko 
się po prostu rozpłynie na talerzu, 
nie będzie miało smaku. Będzie 
ohydnym, paskudnym produktem. 
Bez dobrego produktu spożywczego 
nie ma  dobrej kuchni, nie ma zdro-
wego stylu życia. Produkty, które 
są mocno przetworzone, napchane 
najróżniejszymi składnikami che-
micznymi i wypełniaczami, bardzo 
często szybciej się psują. Składniki 
chemiczne negatywnie wpływają na 
nasze zdrowie. Tłuszcze trans przy-
czyniają się do otyłości. Dieta uboga 
w wysokoresztkowe produkty, za to 
obfitująca np. w bardzo dużo białych 
bułeczek z polepszaczami, jest prostą 
drogą do raka jelita grubego. Nam 
się wydaje, że chorób dietozależnych 
jest kilka: cukrzyca, miażdżyca, 
otyłość, nadciśnienie. W rzeczywi-
stości jest ich aż 80. Większość z nich 
można leczyć na pierwszym etapie 
poprzez dietę, np. przy nadciśnieniu 
zrezygnować z soli. Jeżeli  wybieramy 
produkty dobrej jakości, takie które 
nie są mocno przetworzone, dajemy 
szansę tym producentom, którzy nas 
nie oszukają. To są nasze głosy. Tak 
jak głosujemy na partię polityczną, 
dając im szansę. W przypadku produ-
centów jest tak samo. Nasz pieniądz 
pójdzie za konkretnym produktem, 
trafi do konkretnego producenta, 
i w ten sposób ukarzemy tego, który 
oferuje nam wędliny napychane soją 
czy mięsem oddzielonym mechanicz-
nie, które mięsem nie jest. 

Konsumenci są coraz bardziej 
świadomi, ale to nie jest łatwe…

Świat tak bardzo się skomplikował, 
że nie potrafimy kupić telefonu 
komórkowego bez fachowej porady. 
Kupując nową pralkę, nie jesteśmy 
w stanie przeczytać gigantycznej 

listy jej funkcji. Marzę o powrocie 
do czasów, gdy były dwa guziki – do 
białego i do koloru. Teraz mamy 480 
programów w pralce i nie jeste-
śmy w stanie tego uruchomić bez 
konkretnej wiedzy. Tak samo jak 
nie jesteśmy w stanie prowadzić do-
brego HR-u bez posiadania wiedzy, 
tak samo nie potrafimy kupować 
dobrych produktów bez konkretnej 
wiedzy. Za żywnością stoi ogromna 
grupa producentów. Warto wspierać 
tych uczciwych.

Na co w pierwszej kolejności 
zwrócić uwagę, czytając etykie-
tę na produkcie? 

Mieszkałam z rodziną przez trzy lata 
w Stanach Zjednoczonych i Kana-
dzie. Robiłam codzienne zakupy, 
gotowałam dla dzieci i dokładnie 
wiem, że tam ludzie w ogóle nie 
czytają etykiet. Nie ma programów, 
które o tym mówią. Okazuje się, że 
rynek żywności to rynek reklam. 
A kto reklamuje żywność? Głównie 
duże koncerny, które mają bardzo 
dużo pieniędzy. W związku z tym 
tego typu programy edukacyjne, 
tego typu informacje nie są ludziom 
na rękę. To co się stało w Polsce, 
nazwałabym rewolucją żywieniową, 
bo to nie dzieje się tylko na poziomie 
czytania etykiet, bo mamy także co-
raz lepsze restauracje. Proszę zwrócić 
uwagę, że coraz więcej lokali otrzy-
muje gwiazdki Michelina i coraz 
więcej rozpoznawalnych restauracji 
odnajdujemy w różnych prestiżo-
wych przewodnikach. Wielu ludzi 
robi własne wędliny, piecze chleby. 
Zaczynamy wracać do korzeni. Do-
wiadujemy się, co to jest pasternak, 
że kasza była kiedyś, zanim pojawiły 
się ziemniaki. Szukamy, grzebiemy, 
zastanawiamy się nad tym.  

Coraz więcej jest tego typu 
programów, jednak to pani była 
pierwsza... 

Bardzo wielu dziennikarzy pisze na 
ten temat, nie jestem jedyna.  
Cieszę  się, że tak jest, że się o tym 
pisze w internecie, powstały strony, 
które oceniają produkty. Wiedza 
i świadomość konsumentów prze-
kłada się na działania producentów. 
Gdy siedem lat temu zaczynałam 

swój program, nie było parówek 
z szynki, z piersi kurczaka czy 
schabu. Nie było parówek, które 
by miały więcej niż 80 proc. mięsa. 
W tym momencie mamy parówki 
z zawartością mięsa na poziomie 
90–95 proc. Moim zdaniem więcej 
nie trzeba, bo parówka musi być 
jednak miękka, musi mieć trochę 
wody i tłuszczu. To jest taki spe-
cyficzny produkt. Nadal jest dużo 
żywności oszukanej – ostatnio kupi-
łam w dużym supermarkecie kawę, 
która jest rozpuszczalna, a oka-
zało się, że w środku ma 90 proc. 
jęczmienia i żyta i tylko 10 proc. 
prawdziwej kawy. Robiąc zakupy, 
widzimy, że nawet w promocjach 
te prawdziwe kawy kosztują po 
kilkanaście złotych, a ona kosztowa-
ła 10 zł.  Oczywiście nie umrzemy 
od tej kawy, ale jeśli decydujemy się 
na kawę rozpuszczalną, pomyślmy 
o prawdziwej.

Niestety wciąż decydującym 
kryterium przy zakupach jest 
cena. Wiadomo – dobre pro-
dukty to zwykle wysoka cena, 
coś, co jest tanie, zazwyczaj jest 
niskiej jakości.

Zgodzę się z panią, ale proszę zwró-
cić uwagę, że stać nas na kredyty, 
na wakacje, super samochód, a nie 
inwestujemy w nasze zdrowie. Nie 
mówię, że trzeba kupować wyłącz-
nie produkty ekologiczne. W skle-
pach naprawdę jest wybór między 
dobrą parówką a złą parówką, 
dobrym serem i złym serem. Wypij-
my mniej kawy, ale niech ona będzie 
lepszej jakości, bo ma to wpływ na 
nasze zdrowie. Bo może się okazać, 
że i tak nie spłacimy tych wszyst-
kich kredytów, ponieważ przyplątał 
się nam np. rak i nasze zdrowie się 
popsuło.
Jeżeli ktoś chce wykupić karnet 
w najlepszej siłowni w mieście i jest 
on bardzo drogi, zawsze mówię: zrób 
to, bo to inwestycja w zdrowie. Zaku-
py dobrej żywności to też inwestycja 
w nasze zdrowie. W ten sposób po-
winniśmy o nich myśleć. Wolę kupić 
trzy plasterki dobrej szynki, która 
ma mięso, niż kupować napuchniętą 
od ulepszaczy szynkę. Jeżeli mam 
jeść taką, to wolę jej wcale nie jeść.  
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Na co szczególne warto zwró-
cić uwagę, czytając etykietę?

Po pierwsze, nie patrzymy na 
opakowanie, tylko na skład, 
im krótszy, tym lepszy. Chleb 
powinien składać się z mąki, wody, 
zakwasu i soli. Jogurt powinien 
składać się z bakterii i mleka, 
żadnych zagęstników. W tej chwili 
coraz więcej firm, choć nadal jest 
ich niewiele, produkuje nabiał bez 
zagęstników. Konsumenci lubią, 
jak jogurt jest gęsty, lubimy, jak 
w śmietanie stoi łycha. Ale to się 
osiąga nie dzięki temu, że jest to 
produkt dobrej jakości, ale dzięki 
zagęstnikom. Zagęstniki są różne. 
Roślinne – np. guma guar, mączka 
chleba świętojańskiego – nie mają 
złego wpływu na nasze zdrowie. 
Kupując śmietanę, myślimy, że 
jest to tłuszcz mleczny, a nie 
tłuszcz mleczny z pięcioma czy  
sześcioma dodatkami roślinnymi. 
Jeśli kupujemy jogurt, chcemy 
mieć tam mleko przede wszystkim 
sfermentowane i w odpowiedni 
sposób przetworzone. Bez dodat-
ku najróżniejszych zagęstników. 
Po drugie, jeżeli w składzie jest 
jakikolwiek składnik, który budzi 
nasze wątpliwości – np. E 218 
ester metylowy kwasu p-hydrok-
sybenzoesowego, jakieś takie 
wymyślne słowa, powinno to obu-
dzić naszą czujność. Wśród dwóch 
tysięcy dodatków tylko 50 jest 
zatwierdzonych do użycia w żyw-
ności ekologicznej. Tam będzie 
witamina C, czyli kwas askorbino-
wy, oraz naturalne barwniki, które 
mają pozytywny wpływ na nasze 
zdrowie. Zjadamy tych wszystkich 
dodatków według badań około 
dwóch kilogramów rocznie. Proszę 
sobie wyobrazić dwa kilogramy 
proszku do prania albo dwie torby 
cukru. Warto, żeby tych pozosta-
łych, szkodliwych, jak bardzo silne 
konserwanty występujące w wę-
dlinach czy sztuczne barwniki, 
które powodują alergię, było jak 
najmniej w naszej diecie. 
Po trzecie, nie kupować niczego, 
co nie wygląda jak jedzenie. Jeśli 
widzimy niebieski napój np. 
izotoniczny, trzeba się zasta-
nowić, czy kompot tego koloru  

jest możliwy do wytworzenia, czy to 
wygląda jak jedzenie, czy raczej jak 
płyn do mycia szyb. 

Gros konsumentów wybiera te 
produkty ze względu na smak, bo 
polubili, bo spróbowali, bo opa-
kowanie im się podoba, bo marka 
albo produkt jest opakowany 
atrakcyjną strategią reklamowo-
-marketingową – jak nie dać się 
temu omamić?

Uważam, że każdy, kto zmienia styl 
życia, nie musi tego robić radykalnie. 
Każdy fundamentalizm – polityczny, 
religijny czy żywieniowy – jest bez 
sensu. Nagle przychodzimy do domu 
i mówimy: rzucam wszystko, od dzisiaj 
będę jadł tylko nasiona, bez glutenu, 
bez laktozy, bez cukru, bez soli, bez 
sensu. Spróbujmy zrobić to stopniowo, 
małymi krokami. Najważniejsze, by 
ograniczyć w swojej kuchni w pierw-
szej kolejności sól, potem wyrzucić – 
cukier. Badania pokazują, jak dużo soli 
dosypywanej jest przez producentów 
do produktów przetworzonych, które 
kupimy w sklepie. Tutaj nie ma żad-
nych ograniczeń, np. sól jest w lodach, 
w słodyczach, w soku pomidorowym, 
w groszku konserwowym. Wszyst-
ko jest już posolone. A my w domu 
solimy dalej – tworząc efekt podwój-
nego solenia. Na przykład kupujemy 
kurczaka, w domu go solimy i później 
sobie przypominamy, że jest jeszcze 
przyprawa do kurczaka, a ona też ma 
sól. Aż 60 proc. Polaków ma problemy 
z ciśnieniem. Jeśli chodzi o naduży-
wanie cukru, to głównie nasza wina. 
My sobie sami dosypujemy cukier – do 
kawy, herbaty, naleśników, dzieciom 
do płatków śniadaniowych, do zup. 
Mam koleżanki, które słodzą pomido-
rową, mizerię i rzeczywiście ten smak 
towarzyszy nam stale. I kolejna sprawa 
– warto wyrzucić wszystkie „dosma-
czacze”, kostki rosołowe i bulioniki. 
Z prostego powodu. Większość przy-
praw tego typu  składa się z soli. Sól 
kamienna kuchenna kosztuje 60 groszy 
za kilogram, natomiast prawie czysta 
sól w takiej przyprawie to 85 proc. 
soli i 15 proc. suszonych warzyw, a jej 
koszt to aż  55 zł za kg. Proszę zwrócić 
uwagę, jaka jest przebitka. Lepiej kupić 
suszone warzywa i sól za 60 groszy. 
W tej chwili mamy już suszony lubczyk. 

W przyprawach znajduje się gluta-
minian sodu, czyli ulepszacz smaku. 
To jest ten tzw. piąty smak, często 
stosowany w chipsach, tatarze. Lub-
czyk jest pierwowzorem przyprawy 
typu maggi. Lubczyk jest nasz – 
polski. Był podstawową przyprawą 
kuchni polskiej. Warto go posadzić 
na balkonie. Jest rośliną wielorocz-
ną. Możemy go pokroić i zamrozić 
w pudełeczku, tak jak mrozimy natkę 
czy koperek. Jest lubczyk suszony, 
można kupić świeży w sklepach. Jest 
on dostępny. Lubczyk w tej przypra-
wie jest syntetyczny.

Panuje moda na bycie fit, jedze-
nie eko. Czy takie oznaczenia 
produktów są gwarantem ich 
jakości?

Jeśli chodzi o eko, bio, organic, to 
jest to samo. Żeby umieścić taki na-
pis na opakowaniu, producent musi 
przejść cały system certyfikujący. 
Czyli otrzymać od Unii Europejskiej 
tzw. zielony listek. W momencie 
kiedy kupujemy jakiś produkt 
z zielonym listkiem na opakowaniu,  
możemy być pewni, że rzeczywiście 
produkt powstał w ekologiczny 
sposób z ekologicznych pólproduk-
tów. Ten znaczek to gwarantuje. Ale 
proszę zwrócić uwagę, że na tej półce 
w supermarkecie czy sklepach ze 
zdrową żywnością są też rzeczy ab-
surdalne, bo np. znajdziemy tam też 
olej kokosowy, który jest potwornie 
niezdrowy. Mamy różne dziwolągi 
wegetariańskie, czyli soja plus bar-
dzo dużo składników chemicznych. 
Mnóstwo produktów śmieciowych 
zawiera bardzo duże ilości cukrów, 
tłuszczów. To, że one wyglądają na 
zdrowe, to tylko iluzja, one udają, że 
są zdrowe. Są tak samo przetworzo-
ne jak inne produkty, tylko trzy razy 
droższe. Biorąc taki produkt z półki, 
nie mając wiedzy, myślimy, że robi-
my dobrze, a tymczasem są tam sól 
i cukier, i inne niezdrowe dodatki.

Czyli zawsze warto czytać 
etykiety?

Tak. Mało tego, warto od czasu do 
czasu sprawdzać samego producenta. 
Podam przykład – mamy ulubionego 
producenta kiełbasy, nazwijmy ją 
„Cudowna”. On produkuje, pro-

Po pierwsze, nie 
patrzymy na opakowa-
nie, tylko na skład,  
im krótszy, tym lepszy.
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dukuje, produkuje tę kiełbasę, aż 
w pewnym momencie wpada mu do 
głowy myśl – mój produkt świetnie 
się sprzedaje, to może dodam tam 
trochę soi. I nagle mamy kiełbasę, 
która nie jest już taka „Cudowna”, 
bo się zmienił jej skład. Mało tego, 
warto też porównywać produkty tej 
samej kategorii na półce. Wiem, że 
pierwsze zakupy to tragedia, bo sie-
dzimy w tym sklepie strasznie długo, 
czytamy etykiety, porównujemy, 
zastanawiamy się, patrzymy na cenę 
za kilogram albo litr. Warto jednak to 
zrobić, bo gdy znajdziemy produkty, 
które są dobre, to następne zakupy 
zrobimy sprawniej. 

Postanowiła też pani trochę 
schudnąć w autorskim progra-
mie o dietach. Czy to też była 
forma edukowania, jak mądrze 
chudnąć? 

Mężczyzna ma tyle mięśni i testoste-
ronu, że jak ruszy się z kanapy i ogra-
niczy węglowodany, to choćby jadł to 
samo, w ciągu  kilku tygodni zrzuci 
masę kilogramów. Są tak stworzeni, 
że wysiłek fizyczny jest dla nich czymś 
naturalnym i mięśni mają więcej. 
W związku z czym nadwagę zrzucają 
szybciej. Proszę zwrócić uwagę, że 
w konkursach, gdzie odchudzają się 
pary, kobieta i mężczyzna, to męż-
czyzna zawsze zrzuci więcej. Zawsze 
będzie królem odchudzania. Z kobietą 
jest problem. My, kobiety, mamy 
swoje historie porodowe, ciążowe, 
menopauzę,  rozregulowane tarczyce, 
problemy hormonalne, estrogeny, 
które napędzają apetyt. Dlatego nie 
zrzucamy tych kilogramów tak szyb-
ko. Zwłaszcza w pewnym wieku jest 
już trudniej. Ale to nie znaczy, że nie 
mamy walczyć. Warto raz na jakiś czas 
wziąć się za siebie.
Dla mnie jest to szczególnie trudne, 
ponieważ zmagam się z niedoczynno-
ścią tarczycy, a wtedy jak wiadomo, 
tyje się od szklanki wody oraz jestem 
kucharką i jedzenie jest moją pasją. 
Z jedzenia, robienia zakupów, kręcenia 
się wokół garów uczyniłam swój zawód. 
To moja pasja. Naszym dzieciom zawsze 
powtarzam: podążaj za swoją pasją, bo 
najgorsze w życiu to nudzić się w pracy. 
Na rynku dostępnych jest wiele diet – 
jak wybrać tę najbardziej odpowiednią 

dla nas? Jestem świeżo po napisaniu 
scenariusza o modach żywieniowych. 
To będzie odcinek emitowany w tym 
sezonie. Dieta warzywno-owoco-
wa, czyli przywożenie w pudełkach 
samych warzyw i owoców, już jest 
passé. Nie wiem, jak można wytrzy-
mać dwa–trzy tygodnie na samych 
warzywach i owocach. I to jeszcze 
surowych. Ja bym nie była w stanie, 
przy moim wstawaniu o piątej rano 
i kończeniu pracy, również umysło-
wej, o dwudziestej trzeciej. Nie da-
łabym rady. Obecnie odmianą diety 
pudełkowej warzywno-owocowej 
jest dieta sokowa. Pięć półlitrowych 
soków dziennie. To są różne soki: 
z buraka, pomarańczy itp., to na-
prawdę nie są jakieś drogie produkty 
– a dzienny koszt diety to aż 150 zł! 
Producenci przekonują, że trzy dni 
to jest minimum, ale najlepiej pić te 
soki tydzień. Ja na tej diecie wytrzy-
małam krótko. Wypiłam dwa soki, 
potem chciałam „zeżreć” operatora 
z kamerą na obiad. Przede wszystkim 
te soki są słodkie, a cukier napędza 
apetyt, więc jeśli na początku dnia 
mam słodki sok, potem znów mam 
słodki sok, to wiadomo, że chce mi 
się jeszcze bardziej jeść. Więc myślę 
sobie – dobrze, już nie po trzech go-
dzinach, ale po półtorej otworzę ten 
trzeci sok.  Był obrzydliwy, bo znowu 
słodki. A ja nie jem słodyczy – i tak 
się skończyła moja dieta. Wprowadzi-
łam tę dietę na potrzeby programu, 
i potem koniec. Ale to jest jeszcze nic. 
Nowością są diety kroplówkowe. 
Przychodzi się do takiego jakby 
kroplówka-baru i zamiast jedze-
nia zamawia się kroplówkę na 
cały dzień. Są tam dostępne także 
detoksy. Z tym detoksem to jest 
jakaś mania, idiotyczna moda. Za 
oczyszczanie odpowiedzialny jest 
układ trawienny oraz skóra, układ 
limfatyczny i wątroba. I to działa. 
Kiedyś były bardzo drogie i modne 
lewatywy, jakieś wlewki dojelitowe. 
Teraz modne są kroplówki. 
W amerykańskim odpowiedniku 
naszego ministerstwa zdrowia jest 
skatalogowanych i opisanych  
38 tys. diet. I przypuszczam, że 
za naszego życia znowu jeszcze 
usłyszymy o paru tysiącach. Każda 
z nas, jak tu siedzimy, mogłaby wy-

myślić jakąś dietę, gdybyśmy miały 
np. w przeciągu 15 minut wymyślić 
sto tysięcy diet, to na pewno byśmy 
to zrobiły. Niezależnie od tego, czy 
człowiek jest stary, czy młody, czy 
jest w ciąży, czy nie jest w ciąży, czy 
ma menopauzę, czy nie ma, czy ma 
nadciśnienie, czy ma chore serce – 
zdrowa dieta jest jedna, dla wszyst-
kich w zasadzie taka sama. Jest 
oparta na produktach najprostszych, 
naszych polskich, sezonowych, w su-
mie, wyłączając ryby, bardzo tanich. 

Zawsze byłam przekonana,  
że diety są kosztowne. 

Parę lat temu w podstawę piramidy 
żywienia została wpisana aktywność 
fizyczna. Dlatego mówię, że jeżeli 
ktoś ma ochotę kupić sobie karnet do 
jakiejś supersiłowni, niech to zrobi, bo 
to jest przy dietach bardzo ważne. We 
wspomnianej piramidzie podstawą 
przestały być produkty zbożowe, a sta-
ły się warzywa i owoce. I teraz uwaga, 
rzecz ważna: Światowa Organizacja 
Zdrowia do niedawna zalecała jedzenie 
pięć razy dziennie warzyw i owoców. 
W tej chwili nastąpiła zmiana: jeść 
osiem razy dziennie. Osiem porcji wa-
rzyw i owoców. Co to znaczy? To jest 
prawie kilogram. Gdybyśmy postawiły 
przed sobą  80 dkg warzyw i owoców, 
okazałoby się, że  to kupa jedzenia. To 
jest bardzo mądre, bo potem zostaje 
już bardzo mało miejsca w żołądku na 
pozostałe zdrowe produkty. A te po-
zostałe zdrowe produkty to: produkty 
pełnoziarniste, czyli zbożowe, kasze, 
brązowy ryż, pełnoziarnisty maka-
ron, płatki owsiane, müsli itd. Proszę 
zwrócić uwagę, że warzywa sezonowe, 
kasze i płatki owsiane to nie są drogie 
produkty. Później mamy następny sto-
pień w piramidzie – nabiał, maślanka, 
kefir, jogurt, są tutaj też sery żółte 
i sery pleśniowe, zalecane w minimal-
nych ilościach, bo one są tłuste. Do 
tego jaja, to też nie jest drogi produkt. 
Piętro wyżej są ryby i mięso. Ryby war-
to jeść jak najczęściej i jak najwięcej – 
i to jest ten najdroższy składnik naszej 
diety. Ale możemy kupić tuńczyka 
w puszcze. Robiliśmy badania do 
programu – okazało się, że tuńczyk 
w puszcze nie jest zanieczyszczony. 
Możemy kupić śledzia. Ja nie kupuję 
tego mocno solonego, tylko śledzie 

Z jedzenia, robienia 
zakupów, kręcenia się 
wokół garów uczyniłam 
swój zawód.  
To moja pasja. 
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w oleju, które później po prostu myję 
pod kranem, żeby ten olej zmyć, i tego 
śledzia zjadam. Śledź ma bardzo dużo 
wartości odżywczych, bo 50 gr – to jest 
niewielka porcja – zaspokaja dzienne 
zapotrzebowanie na kwasy Omega 3 
i na jod. Wystarczy nieduży kawałek 
śledzia i do tego mięso. Oczywiście 
drób, bo jest tańszy i zdrowszy niż 
mięso czerwone. A mięsa czerwonego 
możemy zjeść do pół kilograma przez 
cały tydzień, włączając w to również 
wędlinę. 
Z wędlinami mamy w Polsce pro-
blem, bo z jednej strony polskie 
wędliny są najlepsze w Europie. 
Z drugiej strony na jakość wędlin 
wpływają konserwanty. Światowa 
Organizacja Zdrowia półtora roku 
temu wydała raport, w którym 
jednoznacznie stwierdza, że konser-
wanty dodawane do wędlin, takie 
jak E250 i E251, czyli azotyn sodu 
i azotan sodu, są rakotwórcze. I to 
jest problem nierozwiązywalny dla 
nas dlatego, że od 50 lat naukowcy 
już wiedzą, że z tymi konserwantami 
jest coś nie tak. To jest składnik soli 
peklującej. Jeśli mamy w sklepie 
szynkę, która jest różowa i ma napis 
„szynka bez konserwantów”, to 
ona na pewno ten konserwant ma. 
Wędliny bez konserwantów są szare. 
Tak jak w domu je robimy. Jeśli nie 
dodajemy soli peklującej, one wtedy 

są szare. Upieczony schab jest szary, 
upieczona szynka jest szara, ugo-
towana szynka też jest szara. Więc 
proszę zwracać na to uwagę. 
Te konserwanty są rakotwórcze. Tak 
samo jak azbest i dym papierosowy. 
Wracając do piramidy żywienia... 
Na samej górze mamy tłuszcze. 
Z tłuszczów bardzo polecam olej 
rzepakowy – nasz polski i najtańszy. 
Proszę zwrócić uwagę, że najtań-
sza żywność u nas jest na dolnych 
półkach i na najwyższych półkach. 
I to nie jest ta żywność reklamowana 
w telewizji, prasie czy gdziekolwiek 
indziej. Natomiast do smażenia, bo 
tego oczywiście nie unikniemy, olej 
rzepakowy z pierwszego tłoczenia. 
Na zimno możemy używać różnych 
olejów, zaczynając od lnianych, po 
oleje z pestek dyni. 

A co z tak ostatnio popularnym 
olejem kokosowym?

Olej kokosowy jest zwierzęciem 
w słoiku. Kwasy nasycone i tłuszcz to 
składniki, przed którymi przestrze-
gają dietetycy. Smalec ma około 40 
proc. kwasów nasyconych, masło – 
60 proc., a  olej kokosowy nawet do 
96 proc., dlatego w  temperaturze 
pokojowej jest ciałem stałym. Choć 
jest tłuszczem roślinnym, jest bar-
dzo bliski tłuszczowi zwierzęcemu 
i najlepiej smarować nim skórę, a nie 

spożywać. 
Po przejrzeniu całej piramidy okazu-
je się, że sezonowe warzywa i owoce, 
produkty pełnoziarniste, te najprost-
sze, nabiał, ten najtańszy, nie ten ko-
lorowy, ryby, trochę drobiu, niewiel-
ka ilość czerwonego mięsa i trochę 
tłuszczu to jest supertania dieta. Ja 
się tak właśnie odchudzałam parę lat 
temu i policzyłam, że dziennie pięć 
posiłków, które przygotowywałam 
sobie w pudełkach, kosztowało mnie 
od pięciu do siedmiu złotych. 

Wiele popularnych diet zawiera 
nasiona goi i inne egzotyczne, 
dziwne ziarna. Czy można je 
zastąpić polskimi nasionami? 

Gdybym nie zajmowała się edukacją, 
tylko lansem, pewnie wymyśliłabym 
sobie bloga, w którym lansowałabym 
najróżniejsze produkty. Teraz proszę 
wyobrazić sobie, że np. biorę ogórek 
kiszony i piszę, że to jest super, 
ekstra, modny produkt, i wszyscy się 
pukają w głowę i mówią: Bosacka, ty 
oszalałaś. Ogórek kiszony i kiszonki 
to jedne z najzdrowszych produktów 
i są supertanie. Ale jeśli bym zachwa-
lała ogórki kiszone, nikt by tego nie 
czytał. Jeśli wymyślę sobie np. ogó-
rek brazylijski z lasów amazońskich, 
to wszyscy się tym zainteresują. Jest 
efekt – wow – on na pewno jest jakiś 
inny. I całe to superjedzenie jest 

Gdybyśmy 
postawiły przed 
sobą  80 dkg 
warzyw i owo-
ców, okazałoby 
się, że  to kupa 
jedzenia.

Fo
t. 

TV
N

/P
io

tr
 M

iz
er

sk
i



14

strasznie drogie. Proszę pamiętać, 
że za tym stoi marketing, za tym 
stoją pieniądze, za tym stoi reklama, 
za tym stoi jakiś lans celebrycki.  
Musimy w tym wszystkim zachować 
zdrowy rozsądek. Mamy swoje pol-
skie superfoods, które jest superje-
dzeniem, np. jednym z najlepszych, 
najbardziej pozytywnie wpływają-
cym na zdrowie owoców jest aronia. 
Polska jest zagłębiem aroniowym. 
Aż 9 na 10 owoców produkowanych 
na świecie pochodzi właśnie z Polski. 
Większość ze wschodniej części 
kraju. Dlaczego? Aronia rośnie na 
ziemi niskiej klasy, nie trzeba się 
nią jakoś specjalnie zajmować. Jest 
potwornie tania. W zeszłym roku 
w skupie aronia kosztowała 60 gro-
szy za kilogram. Aronia ma działanie 
antyrakowe, ale przede wszystkim 
bardzo obniża ciśnienie krwi. 
Mówimy o tym, że borówki amery-
kańskie są bardzo zdrowe. Na pew-
no jako owoce są bardzo zdrowe, 
słodkie, moje dzieci je uwielbiają, 
ale polskie jagody są zdrowsze, mają 
więcej antocyjanów, a aronia to już 
jest sam koncentrat. Kiedy parę 

lat temu w Fukushimie wybuchła 
elektrownia, Japończycy zgłosili się 
do polskich producentów kon-
centratów aroniowych, które były 
przesyłane do Japonii jako odtrutka 
dla ludzi po wybuchu elektrowni. 
Mamy więc np. coś tak warto-
ściowego i nie wiemy o tym, że to 
mamy. Szukamy nie wiadomo czego, 
jakichś jagód goji. One kosztują 120 
zł za kilogram, ale skąd wiemy, że to 
takie pyszne i takie zdrowe? Moda. 
Reklama. Marketing. 

Pani ostatnio wydała książkę 
z przepisami polskiej kuchni. 
Czy można ją nieco odchudzić, 
sprawić, by była lżejsza? 

Jestem zakochana w polskiej kuch-
ni od momentu, kiedy spojrzałam 
na nią z perspektywy emigranc-
kiej, gdy mieszkałam w Stanach. 
Stwierdziłam, że jest szalenie 
bogata i różnorodna. Nasze trady-
cje świąteczne, zarówno bożona-
rodzeniowe, jak i wielkanocne, są 
absolutnie niespotykane w żadnej 
innej kulturze na świecie. Kuchnia 
jest odbiciem naszej kultury, jest 

odbiciem zmian. Jak to się dzieje? 
W najprostszy sposób. Polacy 
bardzo dużo pracują, w związku 
z tym nie mają czasu, żeby gotować 
w domu. Bardzo często szukają 
jedzenia poza domem i to jedze-
nie poza domem też zaczyna się 
poprawiać. Mało tego, następuje 
bardzo wyraźny zwrot ku polskiej 
tradycji. Zaczynamy poszukiwać 
takich składników, które kiedyś 
występowały w polskiej kuchni, 
ostatnio nawróciliśmy się na kasze. 
Bardzo dobrze. Kasza jest dużo 
bardziej różnorodna niż ziemniaki. 
Z kaszy gryczanej można zrobić 
np. babkę i podać ją do gulaszu. Ja 
robię takie placki, które wypiekam 
w piekarniku, chrupiące. Też z ka-
szy jęczmiennej i też nadają się do 
sosów. Polska kuchnia jest wyjątko-
wa, sezonowa. Pierogi z jagodami 
np. jemy tylko latem, truskawki 
w naszej tradycji jemy tylko latem, 
jesienią jemy grzyby, potem 
przychodzą potrawy bożonaro-
dzeniowe. Najgorszy moment jest 
między styczniem a marcem, ale 
wtedy mamy tradycje karnawało-
we: faworki, pączki, a potem mamy 
tradycje postne. Proszę zwrócić 
uwagę, jak bardzo sezonowa jest 
nasza kuchnia. Jest niesamowita. 

Wpisuje się jednocześnie 
w rytm pór roku i kalendarza 
liturgicznego. 

Oczywiście. Od tego nie uciekniemy. 
Nasze tradycje kulinarne są związa-
ne z kalendarzem liturgicznym, ale 
mamy  też sezonowość. W kuchni 
polskiej jest nieskończenie wiele zup. 
Jesteśmy mistrzami świata, jeżeli 
chodzi o spożycie zupy na świecie 
– 260 talerzy na głowę rocznie. To 
jest naprawdę bardzo dużo. Mamy 
też zupy na zimno, chłodniki, mamy 
jeszcze zupy owocowe. A do tego 
rozmaite desery: galaretki, serniki na 
zimno, baby i makowce. 
Mimo wszystkich swoich zalet tra-
dycyjna kuchnia polska jest dla mnie 
momentami za ciężka i za tłusta. Nie 
mówię, żeby całkowicie zrezygnować 
z tłuszczy, bo tłuszcz jest nośnikiem 
smaku, ale stosować mniej tłuszczu, 
mniej ziemniaków, mniej produktów 
mącznych. Na przykład pierogi mogą 

Mimo wszystkich 
swoich 
zalet tradycyjna 
kuchnia polska 
jest dla mnie 
momentami za 
ciężka i za tłusta.
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być różnokolorowe. Mogą mieć różne 
nadzienia, różne smaki. Można sobie 
zrobić pierogowe party, gdzie np. 
spotykamy się z przyjaciółmi, pijemy 
sobie wino, lepimy pierogi i potem 
się tymi pierogami dzielimy. Każde 
nadzienie w nich jest inne. Ciasto 
jest cieniutkie, polecam ciasto z do-
datkiem np. szpinaku – jest jeszcze 
lżejsze. Pierogi możemy mrozić. Nie 
okraszamy ich bekonem, nie przy-
krywamy cebulą, tylko np. podajemy 
z jogurtem albo z żurawiną. 

Te przepisy znajdziemy w pani 
najnowszej książce? 

Tak, i proponowane przeze mnie 
polskie dania są rzeczywiście lżej-
sze. Jeśli stosuję majonez, bo nie 
rezygnuję z niego całkowicie, np. 
przy podawaniu jajek na twardo, 
to pół na pół z jogurtem. Napraw-
dę moja rodzina nie zauważyła tej 
zmiany. Dzięki temu kaloryczność 
spada o połowę i zawartość tłuszczu 
również.    

Coraz więcej pracodawców za-
pewnia pracownikom bezpłat-
ny lunch, dawkę owoców czy 
dostęp do świeżych soków.  Czy 
według pani ma to przełożenie 
na efektywność w pracy? 

W jedzeniu widać troskę, miłość, 
przyjaźń, dbałość o zdrowie, w je-
dzeniu jest nawet seks. Myślę sobie, 
że pracodawca, który inwestuje 
w jedzenie, okazuje swoją troskę, 
co moim zdaniem każdy pracownik 
docenia, wiąże z firmą. Taki praco-
dawca ma zdrowszego pracownika, 
bo jeśli on zjadł coś zdrowego, jeśli 
on jest zadowolony, to on nie jest 
chory, nie ma zgagi, po prostu lepiej 
i przyjemniej mu się pracuje. Taka 
inwestycja w zdrowie pracowników 
bez wątpienia zaprocentuje. 

Jest pani niezwykle aktywną 
osobą. Jak udaje się pani pogo-
dzić pracę zawodową z czasem 
prywatnym? 

Mam to szczęście, że z mojej pasji 
uczyniłam zawód. Uprawiam tzw. 
wolny zawód,  więc mogę sobie to 
wszystko tak ustawić, że to działa. 
Poza tym przez tyle lat nauczyłam 
się, że w pracy nie plotkuję, nie 

wychodzę gadać przez telefon, 
nie marudzę, że sukienka nie jest 
taka czy siaka, w pracy ja pracuję. 
Wszystko musi być profesjonalnie 
zrobione, a ja rzeczywiście nie tracę 
czasu. Jestem jednym z bardziej 
efektywnych pracowników, ale też 
jestem sama swoim pracodawcą, je-
stem jednoosobową firmą. W związ-
ku z tym zarządzam swoim czasem. 
Muszę nim zarządzać tak, żeby 
o ludzkiej porze wrócić do domu. 
Balans między życiem prywatnym 
a zawodowym jest bardzo ważny. 
Pracownik, który jest sfrustrowany, 
który źle się czuje w pracy, je byle 
co, pije byle co, siedzi godzinami 
przed komputerem, tworzy te 
wszystkie statystyki i inne dane 
w poczuciu winy i dyskomfortu, 
jest pracownikiem nieszczęśliwym. 
To wszystko powoduje, że jest on 
jeszcze bardziej zestresowany niż 
pracownik, który przychodzi do pra-
cy i ma do zrealizowania konkretne 
zadania na dany dzień, ale ma 
również zapewniony dobry posiłek, 
ma poczucie efektywnie spędzonego 
czasu i jest usatysfakcjonowany. To 
jest cudowne. 

Czyli dobre zarządzanie swoim 
czasem jest kluczem do tego, 
żeby to wszystko pogodzić?

Absolutnie tak. Znam osoby, które 
mówią: wiesz, ja na nic nie mam 
czasu.  W praktyce wygląda to tak, 
że marnują czas na bezproduktywne 
czynności: pogaduchy z jedną kole-
żanką, pogaduchy z drugą, wyjście 
po zakupy, tu coś załatwią, tam coś 
załatwią, tam się pokręcą, tu się 
pokręcą. A chodzi o to, żeby przyjść 
do pracy i pracować. 

Nie mogłabym nie zapytać pani 
o kolczyki, które stały się zna-
kiem rozpoznawczym zarówno  
pani, jak i programu „Wiem, co 
jem”. To pani autorski pomysł? 

Cały program „Wiem, co jem” 
nie jest na licencji, jest wymyślo-
ny przeze mnie. Zanim powstał 
program, powstała książka pt. „Czy 
wiesz, co jesz?”. Napisałam ją razem 
z profesor Małgorzatą Kozłowską-
-Wojciechowską, czyli słynną panią 
profesor Zdrówko. 

Kiedy zaczynałam realizować 
pierwsze scenariusze, pomyśla-
łam, że jeśli będę taka przemą-
drzała, ludzie nie będą mnie lubić, 
ale też nie będą mnie słuchać. Nie 
przepadamy za osobami, które są 
strasznie mądralińskie. Zależało 
mi również na widzu dziecięcym, 
więc wpadłam na pomysł, że wpro-
wadzę do programu coś lekkiego, 
zabawnego. Najpierw powstały 
przebieranki, i tych odcinków 
było bardzo dużo. Przyznaję, że 
nie wszystkie były śmieszne, ale 
rzeczywiście parę było bardzo 
dobrych. 
Pomyślałam sobie, że nie wszyscy 
też od razu będą wiedzieli, kim 
jestem. Szukałam dla siebie znaku, 
który by mnie wyróżniał i sprawiał, 
że zostanę zapamiętana. Mój mąż 
pochodzi z Poznania. Gdy pisałam 
pierwsze scenariusze, pojechali-
śmy do Poznania i na tamtejszym 
rynku kobieta sprzedawała kolczyki 
w kształcie pomarańczy, arbuzów, 
marchewek itd. Nakupiłam tych 
kolczyków jak szalona i tak sobie 
pomyślałam, że to właśnie może być 
mój znak rozpoznawczy. Do tej pory 
spotykam się z takimi komenta-
rzami: „Wiesz, ta pani z rybami 
w uszach powiedziała, że śledzie 
są bardzo zdrowe”. Ludzie nawet 
nie pamiętają mojego nazwiska, ale 
pamiętają przekaz. To co dla mnie 
jest właśnie najważniejsze. Przez 
jakiś czas te kolczyki robiła moja 
stylistka, były dostosowane do 
programu, a później zgłaszały się 
do nas dziewczyny, które przesyłały 
nam kolczyki, a nawet otwierały 
biznesy dzięki programowi.  One też 
się stały modne. Najśmieszniejsze 
kolczyki, które miałam w uszach, 
były z papierem toaletowym – mia-
łam je podczas nagrania o papierze 
toaletowym. To też pokazuje mój 
dystans do siebie i to, że nie jestem 
typową dziennikarką. Jestem zwy-
kłą, normalną babą, która zna swoje 
wady, zna swoje zalety i ma do 
siebie dystans. I myślę, że dlatego 
ludzie to kupują.

I dlatego jest pani wiarygodna.
Przede wszystkim jestem absolutnie 
normalna.     

Pracownik, który jest 
sfrustrowany, który 
źle się czuje w pracy, 
je byle co, pije byle 
co, siedzi godzinami 
przed komputerem, 
tworzy te wszystkie 
statystyki i inne 
dane w poczuciu 
winy i dyskomfortu, 
jest pracownikiem 
nieszczęśliwym. 
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Niestety dość często raczej niezadowalająco. Menedżero-
wie traktują rozwój pracownika jako coś, o co są zobowią-
zani zadbać, ale co nie przynosi im korzyści. Próbują więc 
albo marginalizować temat, albo przerzucać odpowiedzial-
ność na działy HR czy trenerów. W ich świadomości rozwi-
janie podwładnych to „wysyłanie” ludzi na szkolenia – jest 
budżet, trzeba to robić i tyle. 
Być może brakuje im głębszego zrozumienia, być może cza-
sem kompetencji. Z pewnością w wypowiedziach menedże-
rów często słyszy się echa poprzednich doświadczeń, w któ-
rych próby bycia odpowiedzialnym za rozwój pracowników 
zderzyły się albo z  niebiznesową życzeniowością ludzi, za-
interesowanych głównie podnoszeniem swojej wartości na 
rynku pracy, albo ze szkoleniami, po których nic się istotnie 
nie zmieniło w sposobie pracy i w zachowaniu podwładnych. 
A przecież trudno być prawdziwie zaangażowanym w jakikol-
wiek element zarządzania ludźmi, który „nie działa”. Dobrym 
sposobem, by ukierunkować menedżerów na pragmatyczne 
tory myślenia o rozwoju pracowników, jest wplatanie wątku 
rozwojowego w takie programy, jak: zarządzanie zmianą, za-
rządzanie projektami czy efektywność zespołu. Są to typowe 
obszary rozwoju kompetencji kierowniczych, dość często re-
alizowane w organizacjach, a mające również na celu zbudo-
wanie odpowiedniej świadomości w sferze odpowiedzialności 
menedżerskiej za rozwój podwładnych.
Poniższa struktura ról, które może wypełniać menedżer, 
dbający aktywnie o  „wzrastanie” podległych mu ludzi, 
może być podpowiedzią pomocną w zaprojektowaniu sku-
tecznych rozwiązań.

ROLA MOTYWACYJNA
To prawdopodobnie najważniejsza z ról menedżerskich, 

Cztery role  
menedżera

Z jednej strony odpowiedzialność menedżera za rozwijanie ludzi w swoim ze-
spole wydaje się czymś oczywistym i naturalnym. W literaturze poświęconej 
zarządzaniu taki obszar odpowiedzialności menedżerskiej jest powszechny, 
a  w  opisach stanowisk kadry kierowniczej czy obszarach oceny okresowej 
często ma formę bardzo konkretnych zapisów jasno precyzujących działania 
zapewniające  rozwój podległych pracowników. A jak wygląda praktyka? 

nie tylko w obszarze rozwojowym, ale w ogóle w zarzą-
dzaniu podwładnymi i  efektami ich pracy. Pracownicy 
z  reguły nie potrzebują zachęty do tego, by chcieć roz-
wijać własne kompetencje w rozumieniu swojej wiedzy 
i umiejętności. Potrzebują jednak ukierunkowanej mo-
tywacji, by rozwijać swoją efektywność i  skuteczność 
w  pracy w  kontekście zawodowych wyzwań i  codzien-
nych zadań. Rolą menedżera jest zatem pokazanie, jakie 
są jego oczekiwania i  jakie stawia pracownikom cele, 
których osiągnięcie wymaga od nich rozwoju. Wskazuje 
kierunek rozwoju nie na „bądź mądrzejszy”, a na „bądź 
efektywniejszy w  działaniu”. Wbrew pozorom różnica 
impulsu jest diametralna. Oczywiście w  zakresie mo-
tywującego komunikowania swoich oczekiwań mene-
dżer musi być tak bardzo precyzyjny i  zrozumiały, jak 
to tylko możliwe. Pracownicy muszą w pełni zrozumieć 
te oczekiwania i  zobaczyć w  nich głębszy sens swoich 
wysiłków, by móc mocniej się zaangażować w tak ukie-
runkowany rozwój. Prawdziwe rozumienie celów jest 
podstawą zaangażowania. Wspierając motywację swoich 
ludzi, menedżer może dawać osobisty przykład, dekla-
rować wsparcie, ukazywać korzyści, uwiarygadniać po-
mysły rozwojowe swoim autorytetem, ale też i  faktycz-
nym działaniem wzmacniającym. Może też uświadamiać 
konieczny dodatkowy wysiłek, jako nieuchronny koszt 
procesu rozwojowego, aby nawiązywać uczciwą relację 
z podwładnymi.

ROLA WSPIERAJĄCA
Wspieranie procesu rozwojowego pracownika przez mene-
dżera może oznaczać podejmowanie wielu najróżniejszych 
aktywności. Do tych najbardziej typowych można zaliczyć 

PAWEŁ
KOPIJER

prezes 2C Consulting  
Sp. z o.o. 
pawel@2cconsulting.pl
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takie wyznaczanie zadań i priorytetów, aby nie kłóciły się one 
z  działaniem rozwojowym. Tak zwana „bieżączka” jest jed-
nym z  dwóch głównych zabójców rozwoju pracowniczego, 
a menedżer ma tu do dyspozycji szerokie możliwości wsparcia 
pracownika. Przykładowo, gdy pracownik wraca z zajęć szko-
leniowych, mając w głowie dużo dobrych pomysłów wdroże-
niowych, menedżer tak ustawia pracę zespołu, by ten mógł je 
bez większych przeszkód wdrożyć, i to najszybciej, jak się da. 
Innym typowym obszarem wsparcia menedżerskiego jest za-
pewnienie dostępu do informacji i danych, a także wyposaże-
nie pracownika w dodatkowe uprawnienia, często konieczne 
do dokonania realnej zmiany rozwojowej pracownika.

ROLA IDENTYFIKACYJNA
W obrębie tej roli menedżer jest tym, który powinien naj-
bardziej dysponować adekwatną wiedzą i informacją, ważną 
z perspektywy rozwojowej podwładnych. Przykładowo traf-
nie identyfikuje zależności między rezultatami osiąganymi 
przez pracownika a  jego konkretnymi działaniami. Wska-
zuje również potencjalne kluczowe zagrożenia dla zmiany 
rozwojowej oraz czynniki mogące sprzyjać pracownikowi 
w  procesie rozwoju. Bardzo istotne jest też często szybkie 
rozpoznanie dobrych praktyk i  pierwszych oznak sukcesu 
rozwojowego pracownika, by móc odpowiednio go docenić 
i tym samym wzmocnić w podążaniu w obranym kierunku.

ROLA KONTROLNA
Kontrolowanie jest z  kolei jedną z  tych ról, które wy-
dają się menedżerom najbardziej oczywiste. Nie chodzi 
tutaj jednak o  kontrolę dla kontroli i  rozliczania pra-
cownika, a  o  „gospodarskie” podejście do inwestycji 
rozwojowych. Menedżer powinien czuwać i  monito-
rować postępy rozwojowe pracownika, by móc szybko 
zareagować na zagrożenia i realnie mu pomóc w utrzy-
maniu zaangażowania. Zgodnie z zasadą, że pracownik 
skoncentruje się zawsze najbardziej na tym, co jest przez 
przełożonego kontrolowane, menedżer powinien trafnie 
dobierać parametry poddawane monitorowaniu. W ten 
sposób może ustawicznie ukierunkowywać pracownika 
na priorytety rozwojowe, ostatecznie zapewniając mu 
jak największy sukces.
Powyższe role mogą stanowić prosty przewodnik zarówno dla 
samych menedżerów, próbujących samodzielnie wyznaczyć 
sobie jakieś pragmatyczne podejście do zarządzania rozwo-
jem podwładnych, jak i dla pracowników działów HR, którzy 
na tej kanwie mogą szukać pomysłów na wspieranie kadry 
menedżerskiej. Podkreślenia jest warte słowo „wspieranie”, bo 
częstym działaniem HR wobec menedżerów jest wyręczanie, 
a  w  dłuższej perspektywie to bardzo nieefektywny sposób 
współpracy w każdej organizacji. Warto też zwrócić uwagę, że 
powyższy opis wskazuje konkretny nurt myślenia o rozwoju 
pracownika. Nie jest to myślenie o budowaniu kompetencji 
dla ich posiadania. Tutaj rozwój człowieka w organizacji jest 
traktowany jako „wzrost jego udziału w sukcesie organizacji”. 
Rozwój pracownika oznacza, i tak jest mierzony, że ma on co-
raz większy wpływ na wyniki przedsiębiorstwa, stając się co-
raz cenniejszym ogniwem organizacji. Niekoniecznie oznacza 
to wzrost wartości na rynku pracy.

Podkreślenia 
jest warte słowo 

„wspieranie”, 
bo częstym 

działaniem HR 
wobec menedżerów 

jest wyręczanie, 
a w dłuższej 

perspektywie  
to bardzo 

nieefektywny sposób 
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Zbierane latami 
doświadczenia 
są fundamentem 
naszej kompe-
tencji.JA
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W trakcie 20 lat pracy zawodowej doświadczenie było dla 
mnie wartością absolutną i nigdy nie przyszłoby mi do głowy 
dostrzegać w nim jakiegokolwiek zagrożenia. Ostatnie kilka 
tygodni zmieniło jednak mój punkt widzenia. Trzech bardzo 
doświadczonych menedżerów ‒ znajomych i byłych klientów 
‒ zgłosiło się z prośbą o pomoc w znalezieniu nowego miejsca 
pracy… W trakcie naszych rozmów zdałem sobie sprawę, jak 
często szukamy potwierdzenia aktualnej wartości w przeszło-
ści i jak wielkim może to być zagrożeniem.
Zbierane latami doświadczenia są fundamentem naszej 
kompetencji. Wiedza, umiejętności i  ukształtowany cha-
rakter stoją za dotychczasowymi sukcesami. To, kim dziś 

Między  
doświadczeniem 
a otwartością  
na nowe

Kiedy w 1997 r. zaczynałem swoją pierwszą formalną pracę, od swojej sze-
fowej usłyszałem poradę, mającą ogromny wpływ na moją dalszą karierę za-
wodową: - Na początku ludzie pracują dla doświadczenia. Pieniądze przycho-
dzą później. Ten spo sób myślenia był wtedy w Polsce mało znany, jednak 
już wtedy intuicyjnie czułem, że wykonując ambitne zadania, każdego dnia, 
obok normalnego wynagrodzenia, zwiększałem swoją wartość na rynku pra-
cy. Wartość zdobywanego doświadczenia była tak oczywista, że na pewnym 
etapie kariery stała się podstawowym kryterium wyboru pracy, a możliwość 
doskonalenia ‒ podstawowym kryterium atrakcyjności pracodawcy.

jestem, wypływa z przeszłości. Teraźniejszość wymaga jed-
nak aktualizacji, bo być może stare prawdy nie przystają już 
do dzisiejszych wyzwań. Osobista historia ‒ subiektywny 
mit powtarzany w głowie ‒ może skutecznie zaburzyć nasze 
widzenie i stać się balastem ciągnącym w dół. Szczególnie 
dotyczy to wyjątkowych karier, o  dużej wadze sukcesów 
i  szczególnym znaczeniu. Moi znajomi je mieli. Słyszę to 
w  ich wypowiedziach: W latach dziewięćdziesiątych two-
rzyłem…, Przez 10 lat zbudowałem…, Zarządzałem naj-
większym budżetem w… W głosie słyszę dumę i tęsknotę 
za minionymi czasami. W pielęgnowaniu wspomnień nie 
ma nic złego. Problem pojawia się jednak, gdy te historie 
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utrudniają funkcjonowanie w  teraźniejszości, nakładając 
ograniczenia i  powinności: Nie wypada mi…, Nie powi-
nienem…, Muszę…, Trzeba… Skuteczni menedżerowie 
muszą nauczyć się selektywnie zapominać przeszłość i kry-
tycznie obchodzić się ze swoim doświadczeniem. Mądra 
ucieczka do teraźniejszości pozwoli wykorzystać zdobyte 
zasoby w nowych okolicznościach. Ta zdolność redefinio-
wania, modelowania znaczeń i skutków wydaje się być kry-
tyczną kompetencją biznesową przyszłości.
Doświadczenie buduje też intuicję. Mając za sobą lata pra-
cy, zwykle wiemy, co będzie działać, a  co nie. Łatwiej też 
oceniamy ludzi. Ta automatyczna zdolność do właściwego 
osądu zwykle znacznie ułatwia działanie i daje przewagę nad 
rywalami. W świecie Nowej Normalności, globalnych ryn-
ków i dynamicznych zmian wszelkie automatyzmy płynące 
z doświadczenia mogą być jednak poważnym zagrożeniem. 
Ta cicha wiedza budowana była w określonych okoliczno-
ściach, które dziś, w  sposób nieliniowy, ulegają zmianie. 
Świadomość tego procesu powinna skłaniać doświadczo-
nych menedżerów do głębszej refleksji nad źródłami swojej 
wiedzy i motywami, podejmowanych na ich podstawie, de-
cyzji. Skąd wiem, że to prawda? Na jakiej podstawie wycią-
gam takie wnioski? Co na ten temat wiem, a co zakładam 
z doświadczenia? Zadawanie sobie tego typu pytań może po-
móc w odróżnieniu tego, co wiem na podstawie faktów, od 
tego, co zakładam na podstawie doświadczeń z przeszłości. 
W ciągu kilku ostatnich lat widziałem kilka spektakularnych 
niepowodzeń biznesowych, będących skutkiem braku takiej 
świadomości. Doświadczeni menedżerowie zamiast wnikli-
wie badać przedsięwzięcie, zakładali o nim wiedzę i ponosili 
porażki. Doświadczenie zawodowe i tak zwany nos zastąpiły 
czujność i zdrowy rozsądek.
O różnych skutkach płynących z doświadczenia można by 
pisać wiele. Inspiracją do tej krótkiej refleksji stała się trud-
na sytuacja zawodowa zaprzyjaźnionych menedżerów. Ich 
przeszłe sukcesy niestety nie gwarantują im powodzenia 
w  przyszłości. Uświadomienie sobie tego faktu powinno 
zachęcić nas do ciągłego poszukiwania złotego środka mię-
dzy pewnością płynącą z doświadczenia, a otwartością na 
nowe i związaną z nią czujnością. Posiadanie doświadcze-
nia było, jest i będzie indywidualną wartością menedżerów. 
Ważne, aby potrafić odróżniać przeszłość od teraźniejszo-
ści i nie wyciągać zbyt prostych wniosków na przyszłość… 

Skuteczni 
menedżerowie 
muszą nauczyć 
się selektywnie 

zapominać 
przeszłość 

i krytycznie 
obchodzić 

się ze swoim 
doświadczeniem.
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Nasze instynkty i emocje zawiadywane są przez tzw. ga-
dzio-ssaczy mózg. Najstarsza część naszego mózgu liczy 
sobie 400‒300 mln lat. Mózg ssaczy powstał 70‒30 mln 
lat temu. Najmłodsza kora mózgowa liczy sobie zaledwie 
2 mln lat. 
Podczas gdy nasz racjonalny mózg analizuje i szuka odpo-
wiedzi na pytanie „co?”, uruchamiając logiczne myślenie, 
ocenę sytuacji, planowanie i interakcje społeczne, głęboko 
w zasadzie poza naszą świadomą kontrolą są podejmowane 
decyzje, które stanowią odpowiedź na pytanie „dlaczego?” 
i „jak?”.
Ciało migdałowate – część układu limbicznego ‒ odbiera 
informacje bezpośrednio ze zmysłów, z receptorów, bez 
wiedzy świadomości w korze mózgowej, i generuje reak-
cję emocjonalną, zanim kora zinterpretuje, co w  ogóle 
się stało. 
Sztuka kontroli swoich stanów emocjonalnych i wpływ, 
czyli wywoływanie pożądanych stanów emocjonalnych 
u innych ludzi, polega na świadomym chłodzeniu emo-
cjonalnego systemu gorącego przy użyciu naszej racjo-
nalnej najmłodszej części mózgu, czyli płatów przedczo-
łowych. Sytuację utrudnia fakt, że ilość danych, jakimi 
bombardowany jest na co dzień współczesny człowiek, 
sprawia, że nasze „superkable” nie są w stanie ich prze-
twarzać, więc włączają tryb awaryjny funkcjonowania 
i  odcinają dostęp do niektórych części racjonalnego 
umysłu. Skutkiem tego jest np. czterokrotnie wydłużony 
czas reakcji na dziejącą się wokół nas krzywdę. 
Rodzi się więc pytanie, jak możemy lepiej kontrolować to, 
co dzieje się z  nami samymi, mając pełny dostęp do na-
szych możliwości, czyli większą świadomość uczuć i emo-
cji, które nami targają, oraz czysty, sprawny, analityczny 
umysł zdolny zarządzić bieżącą sytuacją. 

Mental SPA
Kultura Zachodu skutecznie wmówiła ludziom, że rządzi nami nasz ra-
cjonalny umysł. W istocie rządzą nami emocje, a nasz racjonalny mózg 
dorabia postracjonalizacje do naszych irracjonalnych decyzji. Brak zro-
zumienia pewnych mechanizmów ludzkich zachowań prowadzi często 
niepotrzebnie do konfliktów czy nieporozumień, których podstawą są 
zarzuty o brak dobrej woli jednej ze stron. Podczas gdy to raczej chodzi 
o brak zrozumienia. 

HIGIENA I KONDYCJA CIAŁA, UMYSŁU I DUCHA, 
CZYLI C.U.D
Żyjemy w  świecie permanentnej zmiany i  przewlekłego 
stresu. Nasz organizm funkcjonuje w  ciągłej mobilizacji, 
którą można przyrównać do stanu psychofizycznego żoł-
nierza na polu walki. Żeby spalić hormon stresu kortyzol, 
potrzebny jest fizyczny ruch. Nasz przodek, gdy spotkał 
na swej drodze tygrysa, uciekał lub walczył. Nasz gadzio-
-ssaczy mózg reaguje na mail, telefon czy widok szefa lub 
współpracownika podobnie, jakby zobaczył realne fizyczne 
zagrożenie w postaci niebezpiecznego zwierzęcia. Tyle że 
często nasze odreagowanie polega na wypiciu wieczorem 
lampki wina w  towarzystwie papierosa i  spędzeniu kilku 
godzin na kanapie z pilotem w ręku. 
Higiena ciała polega nie tylko na odpowiedniej zdrowej 
diecie, czyli określonym sposobie odżywiania, odpowied-
niej ilości snu, lecz także na regularnym wysiłku fizycznym, 
który pozwala spalić nagromadzony stres. Dla ilu osób co-
tygodniowy masaż stanowi nie przyjemność czy relaks, ale 
obowiązek w tygodniowym harmonogramie zajęć? 
Dbając o  dobrą kondycję fizyczną naszych zwierzęcych 
ciał, jesteśmy w  stanie zapewnić sobie efektywny użytek 
z naszych racjonalnych umysłów. Inaczej prędzej czy póź-
niej górę wezmą instynkty i  podstawowe emocje, które 
podsuną nam takie wzorce zachowania, z których nie bę-
dziemy ani dumni, ani zadowoleni.
Zarządzanie własną energią i uzupełnianie jej braków po-
winno być rozumiane jako nasz codzienny obowiązek. 

PODOBNIE RZECZ SIĘ MA Z HIGIENĄ  
UMYSŁU I EMOCJI
Zawodowy sportowiec oprócz treningu specjalistycznego 
z dziedziny, którą uprawia, ma też obowiązkowy tzw. tre-
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ning ogólny, który pozwala mu uniknąć kon-
tuzji. Rozwój wiedzy fachowej jest dla pracow-
ników treningiem specjalistycznym. Kontuzją 
może być w  ich przypadku długotrwały stres 
i  wypalenie zawodowe. Przeciwdziała temu 
świadomie zorganizowany relaks w odpowied-
niej ilości i  wyczyszczenie lub też wyciszenie 
umysłu. Korzysta się dzisiaj z różnych technik 
relaksacyjnych, zaczyna mówić się coraz czę-
ściej o pracy ze świadomym oddechem, transie 
hipnotycznym, technikach uważności (mind-
fulness), ćwiczeniach neurofitness – gimna-
styce różnorodności. Dzięki tym technikom 
zwiększa się elastyczność mózgu, jego goto-
wość do akceptacji zmian i kreatywności. 
Wpisuje się w  to także rozwój kompetencji 
miękkich. Zrozumienie mechanizmów komu-
nikacji interpersonalnej ‒ sztuki budowania 
porozumienia i  relacji, znajomość podstaw 
psychologii zmiany i  emocjonalnego cyklu 
zmiany dobrowolnej czy wymuszonej pozwa-
la lepiej wykorzystać swój potencjał oraz po-
tencjał ludzi, którymi się zarządza. Rozwój 
inteligencji emocjonalnej pozwala lepiej wyko-
rzystać swoją intuicję, którą często marginali-
zujemy przy podejmowaniu odpowiedzialnych 
decyzji czy codziennym zarządzaniu ludźmi 
i biznesem. 
Dzięki rozwojowi kognitywistyki, interdyscy-
plinarnej nauki na pograniczu m.in. neuro-
biologii, fizyki, psychologii poznawczej, lin-
gwistyki, powstają pierwsze warsztaty, które 
bazują na najnowszych odkryciach neuronauk 
dotyczących badania mózgu i  nowoczesnej 
psychologii, oferując metody biometryczne, 
które dają wgląd w nieświadome procesy i me-
chanizmy rządzące wyborami, zachowaniami 
i postawami człowieka. 

Używaj emocji,  
aby napędzać  

się do działania.
Ufaj rozumowi,  

on wyciągnie cię z tarapatów.
Pozwól intuicji czytać  

intencje osób wokół ciebie.
Naucz się mądrzej sprzeczać  

i spalać złość.
Dbaj o siebie, aby lepiej  

zadbać o innych.
ZOSTAŃ EMO SAPIENS!

prof. Rafał Ohme
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ADAM
DĘBOWSKI

Jeśli myślisz, że będę pocieszać cię, mówiąc: ciężką pra-
cą daleko zajdziesz ‒ jesteś w  błędzie. I  nie dlatego, że 
to nieprawda, ale dlatego, że zwracam się dziś do tych 
pierwszych. Do tych, którzy, zdaje się, niesłusznie dostają 
pochwały za coś, czego nie potrafią. Obejmują stanowi-
ska, na które się nie nadają, czy zdobywają tytuły, które 
odpowiadają jedynie kreowanym przez nich postaciom. 
Zwracam się do tych, którzy czują się oszustami.
Czy odnosisz czasem wrażenie, że nie zasługujesz na 
swoje osiągnięcia? Brakuje ci kompetencji, naturalnych 
predyspozycji czy zdolności? Sukces, który osiągasz, 
wydaje ci się zwykłym łutem szczęścia bądź rezultatem 
tego, że jesteś postrzegany za osobę inteligentniejszą, niż 
jest naprawdę?
Jeśli tak, poznaj gościa, który postanowił zamieszkać 
w twoim umyśle. Poznaj SYNDROM OSZUSTA. 
Termin „Impostor syndrome” po raz pierwszy pojawił się 
w 1978 r. w książce „Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorder” opublikowanej przez psychologów kli-
nicznych Pauline R. Clance i Suzanne A. Imes. Dotyczyła 
ona badania przeprowadzonego na grupie wpływowych 
kobiet sukcesu. Okazało się bowiem, że spora ich część 
uważała się za „szczęściary”. Była zdania, że większość 
znajomych po prostu nie zdaje sobie sprawy z ich braku 
kompetencji. To zaś wzbudzało w  nich obawę przed… 
zdemaskowaniem. 
Co więcej, z  badań wynika, że mechanizm ten dotyczy 
nawet dwóch na pięciu ludzi sukcesu. Choć nie tylko ich. 
Możliwe, że nawet 70 proc. z nas czuje się czasem oszusta-
mi. Wtedy, gdy jesteśmy w stresie, albo wtedy, gdy mamy 
wrażenie, że szansa spada nam „z nieba”. 
Mimo iż mało kto podejmuje ryzyko przyznania się do 

Czy jesteś  
oszustem?

Życie nie jest z natury sprawiedliwe. Jedni osiągną sukces, wkładając w to 
jedynie niezbędne minimum pracy. Drudzy będą trudzić się całe życie, by 
choć odrobinę zbliżyć się do marzeń, które spełniły się tym pierwszym.  

syndromu oszusta, „odważni” pojawiają się nawet wśród 
ludzi cieszących się powszechnym uznaniem społecznym. 
Jest to np. pisarz Neil Gaiman, bizneswoman Sheryl 
Sandberg, sędzia amerykańskiego Sądu Najwyższego 
Sonia Sotomayor czy aktorka Emma Watson. 
Ciekawym przykładem jest również programista Miscro-
softu Scott Hanselman, który na swoim blogu przyznał, że 
odkrył w sobie tę nieprawidłowość. Przejawia się ona w sy-
tuacjach, gdy wydaje mu się, że nie wykorzystał wszystkich 
możliwości biznesowych (np. podczas wykupywania domen 
internetowych). Czuje się tak również wtedy, gdy uświa-
damia sobie, że kiedyś biegle posługiwał się hiszpańskim, 
a dziś jego styczność z tym językiem ogranicza się jedynie do 
zamówienia burrito. Z języka chińskiego, arabskiego i hindi 
zostały mu jedynie: dziękuję, dzień dobry i przepraszam. Za-
czął czuć, że nie zasługuje na spotykające go sukcesy. 
Dlaczego tak się stało? I co ważniejsze ‒ czy i  tobie grozi 
syndrom oszusta?
Pięć podstawowych przyczyn:

JESTEŚ ZMUSZONY ZAKŁADAĆ MASKI
W  swoim życiu odgrywamy różne role. Większość z  nich 
wymaga od nas określonych zachowań czy upodobań. Za-
czynamy odczuwać, że obraz, jaki prezentujemy, i  to, jacy 
jesteśmy naprawdę, są całkowicie odrębnymi światami. Jed-
nocześnie wiemy, że nie możemy się stuprocentowo ujawnić, 
a wręcz boimy się, że nasz „sekret” zostanie zdemaskowany. 
Aby tego uniknąć, zaczynamy coraz dogłębniej i  staran-
niej dopracowywać wiarygodność naszej sztucznej kreacji. 
Otrzymujemy aprobatę. Wszyscy nas chwalą. Tylko nie spo-
sób cieszyć się, że ludziom podoba się postać niemająca nic 
wspólnego z naszym prawdziwym „ja”? 
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NIE DOCENIASZ WAGI SWOJEJ PRACY 
Stykając się z całkiem nowym dla nas obszarem, przy-
swajamy wiedzę bardzo szybko. Zaczynamy oczywiście 
od podstaw, których zrozumienie nie sprawia nam zbyt 
wiele trudności. Przyswajamy mnóstwo nowych infor-
macji, wydaje się nam, że błyskawicznie się rozwijamy.
Z  czasem jednak tempo naszej nauki zwalnia. Zaczyna-
my napotykać trudności w przyswajaniu coraz to bardziej 
skomplikowanych mechanizmów. Przestajemy odczuwać 
to, jak wiele już wiemy. Tymczasem na zewnątrz nasza ka-
riera się rozwija. Jesteśmy doceniani za nasze umiejętno-
ści. Jeśli więc czujemy, że wcale tak nie jest, że tak napraw-
dę stoimy w miejscu, pojawia się w nas poczucie oszustwa. 
Oszustwa, które odczuwamy, będąc po prostu nieświado-
mymi znaczenia naszej wiedzy.

MASZ AMBICJE, KTÓRYCH NIE JESTEŚ W STANIE 
ZASPOKOIĆ
Internet ‒ zbiór nieograniczonej wiedzy z  całego świata. 
Nieograniczonej, ale też nieogarnionej. Nigdy nie będzie-
my w stanie zetknąć się choćby z  jej połową. Osoba am-
bitna z pewnością będzie chciała korzystać z jej zasobów. 
Wciąż uczyć się więcej i więcej. I o ile fakt nieograniczo-
ności dostępnej wiedzy będzie dla niej fascynujący, nie ma 
obaw. Gorzej, jeśli dana osoba zacznie odczuwać bezsil-
ność. Poczucie, że wciąż uczy się więcej i więcej, a mimo 
to wiedza, jaką opanowała, to kropla w morzu informacji.
 
WIESZ, ŻE SĄ LEPSI OD CIEBIE
Któż z nas nie chciałby być mistrzem w swojej dziedzinie? 
Najlepszym, niepokonanym, niezastąpionym? Tylko że ‒ 
jak przyjęło się mówić ‒ „zawsze znajdzie się jakiś mały 
Azjata, który robi to sto razy lepiej od ciebie”. Ciągłe wma-
wianie sobie, że jest wielu innych zdolniejszych od ciebie, 
nie pozwala przyjmować komplementów dotyczących ja-
kości twojej pracy. Co gorsza, ten stan może wręcz wpę-
dzać cię w poczucie, że „wszystkich nabrałeś” i stworzyłeś 
jedynie pozór nieistniejących kompetencji.
Widzisz zbyt wiele efektów, a zbyt mało włożonej w nie pracy
Spójrz na media społecznościowe. Na rzeczy, którymi 
chwalą się twoi znajomi. Wszystko robią tak pięknie, tak 
bezbłędnie. Wierzysz, że ich życie naprawdę jest tak ideal-
ne? Przecież nikt nie pokaże, jak mu coś nie wychodzi, jak 
się stara wciąż bez skutku, jakie błędy popełnia. Liczy się 
efekt, którym można się pochwalić, podwyższyć swoją sa-
moocenę. Nie chodzi mi o to, że to wszystko, co ludzie ro-
bią, to kłamstwo. Chodzi o to, że jesteśmy bombardowani 
osiągnięciami innych ludzi. Ich powodzeniem, szczęściem, 
mądrością, przygodami. Nikt nam jednak nie pokazuje, ile 
trudu każdego z nich to kosztowało. Ile porażek, ile błę-
dów. Jeśli nie uświadomimy sobie tego, lecz zaczniemy 
dostosowywać się do panujących w  internecie kanonów, 
prawdopodobnie faktycznie zaczniemy kłamać. Zacznie-
my pokazywać „jakie to nasze życie nie jest idealne”. Ale 
czy faktycznie przyniesie nam to oczekiwaną radość, skoro 
będziemy wiedzieć, że to wszystko kłamstwo?
Pamiętaj: widzimy kogoś na szczycie góry, ale nie widzimy 
drogi, jaką przebył, żeby się na nim znaleźć.

POWAŻNE SKUTKI SYNDROMU OSZUSTA
Efektem popadnięcia w syndrom oszusta są niekorzystne 
uczucia, takie jak:
– duży poziom stresu, 
– niepokój, 
– lęki, 
– utrata pewności siebie. 
Towarzyszą mu przy tym dwa skrajne zachowania:
przesadne przykładanie się do wykonywanych zadań i pra-
coholizm, odkładanie obowiązków na później.
Ponadto może być on powiązany z  innymi, nieuświado-
mionymi lękami, np. lękiem przed sukcesem, przed poraż-
ką czy też przed oceną. 
Syndrom oszusta to zjawisko psychologiczne, które naj-
częściej pojawia się w środowiskach inteligentnych, odno-
szących sukces profesjonalistów. Zdarzają się wśród nich 
osoby, które zasługi za swoje osiągnięcia najchętniej przy-
pisałyby dobremu maskowaniu swojej niekompetencji.
Badania naukowców wskazują również na znaczną prze-
wagę kobiet oraz członków mniejszości narodowych, jeśli 
chodzi o częstotliwość zapadania na syndrom oszusta. Jed-
nak tak naprawdę zdarzyć się on może każdemu. Studento-
wi i profesorowi, pracownikowi i liderowi, który na pytanie: 
„Jak ci się to wszystko udało?” odpowiedziałby: „Fart”.

JAK PORADZIĆ SOBIE Z SYNDROMEM OSZUSTA? 
W  zmianie myślenia może pomóc osobista analiza SWOT. 
Pozwoli ona uzyskać realistyczny obraz swoich mocnych i sła-
bych stron, sukcesów oraz porażek. Jeżeli takie zadanie trudno 
jest ci wykonać samemu, warto skorzystać z pomocy coacha. 
Jeśli zaś podejrzewasz występowanie syndromu oszusta 
wśród swoich pracowników, zrób ocenę metodą 3600. 
Rozpoznanie pracownika w  organizacji, który prawdopo-
dobnie cierpi na syndrom oszusta, jest bardzo proste. Jego 
raport będzie się charakteryzował bardzo niską oceną tych 
kompetencji, które równocześnie przez innych były ocenia-
ne na wyjątkowo wysokim poziomie.
Jeśli powyższe metody nie zadziałają, zachęcam do przej-
ścia przez proces, który prowadzony jest metodą CVP, 
a  który ja nazywam „Sesją przełamania”. Jest to osiem 
kroków prowadzących do wewnętrznej zmiany poprzez 
zrozumienie i uporządkowanie siebie, przełamanie głęb-
szych blokad, uwolnienie się od negatywnych emocji 
z przeszłości i  zbudowanie na nowo poczucia wartości. 
Dlaczego warto? Ponieważ bez przebicia się przez we-
wnętrzne „demony” nie będziemy w  stanie uwolnić się 
od syndromu oszusta. 

SKROMNOŚĆ NIE OZNACZA PONIŻANIA SIĘ
Pamiętaj: nie jest normalne, aby wszystkim naokoło oznaj-
miać, jaki jesteś wspaniały. Lecz wcale nie lepszym jest, by na 
siłę doszukiwać się swoich ułomności czy niedoskonałości.
Co zatem robić? Zajrzeć w głąb siebie. Odnaleźć siłę, swoje 
najsilniejsze strony. A co z przeszkodami? Każdy musi na-
uczyć się radzić sobie z nimi.
Życie to nie bajka ‒ i  dobrze. Dzięki temu możesz mieć 
pewność, że twój sukces nie pojawił się jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki. 
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Niestety nie zawsze. Tak najkrócej można odpowiedzieć na 
to pytanie. To, że nasi pracownicy są aktywni w zewnętrz-
nych portalach społecznościowych, nie oznacza, że równie 
chętnie będą publikować wpisy czy komentować newsy 
dotyczące firmowej rzeczywistości na wewnętrznej platfor-
mie. Główne funkcje portali społecznościowych zarówno 
zewnętrznych, jak i  wewnętrznych, mimo że są tożsame 
– ich celem jest usprawnienie i ułatwienie komunikacji – 
osadzone są w  różnych warunkach. Swobodna komuni-
kacja z  przyjaciółmi na prywatne tematy na zewnętrznej 
platformie jest zupełnie inna od komentowania na we-
wnętrznym portalu firmowych tematów wśród kolegów 
z pracy pod okiem kadry kierowniczej.

SKUTECZNOŚĆ MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
Mimo tych różnic wewnętrzne portale społecznościowe 
(ESN – enterprise social networks) mogą skutecznie wspie-
rać organizację. Podstawowa funkcja, jaką jest poprawa 
komunikacji pomiędzy pracownikami, wpływa na uspraw-
nienie współpracy. I szczególnie na ten drugi aspekt warto 
zwrócić uwagę. Portale społecznościowe dają bowiem moż-
liwość np. zakładania grup, w ramach których pracownicy 
mogą wymieniać się spostrzeżeniami dotyczącymi projektu, 
nad którym pracują. Komentowanie, dzielenie się wiedzą 
i ocena realizowanych postępów mogą odbywać się na por-
talu zamiast w korespondencji mailowej czy podczas spotka-

Wewnętrzne  
portale  
społecznościowe 

Portale społecznościowe, takie jak Facebook, LinkedIn czy Instagram, 
zmieniły nasz sposób komunikacji z otoczeniem. Coraz częściej sięgamy 
też po społecznościowe rozwiązania, wdrażając nowe narzędzia komuni-
kacji wewnętrznej. Czy wewnątrz firm są one równie skuteczne?

nia. Portale takie mogą być również pomocne przy rozpro-
szonej strukturze, kiedy pracownicy współpracują ze sobą, 
ale zlokalizowani są w różnych miejscach kraju czy świata. 
Wsparciem będą wtedy też transmisje wideo czy rozmowy 
za pomocą komunikatora – popularne funkcje portali spo-
łecznościowych. ESN mogą być pomocne także wtedy, gdy 
kultura organizacyjna firmy bazuje na wiedzy pracowników 
i skutecznie czerpie z proponowanych przez nich rozwiązań.
Niestety doroczne, międzynarodowe badanie komunikacji 
wewnętrznej – State of the Sector 2017 – pokazało, że spe-
cjaliści od komunikacji wewnętrznej, którzy wzięli udział 
w  badaniu, oceniają skuteczność mediów społecznościo-
wych w  firmie na niezbyt wysokim poziomie (56 proc. 
respondentów uznało je za efektywne). Lepsze efekty przy-
nosi według badanych korzystanie z e-maili i newsletterów 
(skuteczność na poziomie ok. 78 proc.) oraz z wideo i ko-
munikatorów wewnętrznych (ok. 75 proc.). Warto o  tym 
pamiętać, rozważając wdrożenie ESN.

NAJPOPULARNIEJSZE PLATFORMY 
Możliwości wyboru portali społecznościowych dla firm 
są coraz większe. Wspomniane wyżej badanie przyniosło 
również statystyki w zakresie popularności poszczególnych 
platform. Prym wiedzie Yammer Microsoftu (57 proc. ba-
danych firm wykorzystuje to rozwiązanie). Z  pewnością 
wpływ na to ma korzystanie przez wiele organizacji z  in-
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nych produktów tej firmy i  wdrożenie tej 
platformy w  pakiecie. Znane w  Polsce Jive, 
Slack, Workplace by Facebook czy Google+ 
zostały daleko w tyle. Są to płatne rozwiąza-
nia rozliczane w  modelu abonamentowym, 
gdzie finalna cena miesięczna zależy od licz-
by użytkowników.
Sytuacja w  rankingu popularności może się 
zmienić za rok, ponieważ Facebook wprowa-
dza darmową wersję swojej platformy dla firm. 
Będzie miała ona ograniczone funkcjonalno-
ści w  porównaniu z  płatną wersją premium, 
ale z pewnością wpłynie to na zainteresowanie 
tym narzędziem przez kolejne organizacje.

WDROŻYĆ I KORZYSTAĆ Z SUKCESU
Dobrze zorganizowane portale społeczno-
ściowe mogą wspierać firmy w  realizacji 
przypisanych im celów. Najlepsze platformy 
to te, które służą pracownikom, odpowia-
dają na ich zapotrzebowanie i wspierają ich 
w  codziennej pracy. Ważne jest więc prze-
analizowanie pożądanych funkcjonalności 
przed wybraniem narzędzia. A gdy już wy-
bierzemy ESN i go udostępnimy, niezbędna 
będzie promocja i  edukacja na temat jego 
funkcjonalności. Także wtedy, gdy z  więk-
szości funkcjonalności tych portali pracow-

nicy będą korzystali intuicyjnie, ponieważ 
są one im znane z  zewnętrznych platform. 
Zaplanujmy więc w budżecie nie tylko środ-
ki na zaimplementowanie narzędzia, lecz 
także na jego rozreklamowanie i  wyeduko-
wanie pracowników, jakie daje możliwości 
i  czemu ma służyć na co dzień. To bardzo 
ważne elementy, o których często firmy za-
pominają. Energię i środki finansowe kumu-
lują na etap wdrożenia, by potem na koniec 
jednym komunikatem czy krótką kampanią 
promocyjną poinformować pracowników 
o nowym, dostępnym rozwiązaniu. To może 
być niewystarczające.
Niezbędne jest również dbanie o utrzymanie 
narzędzia – podtrzymywanie zainteresowa-
nia, zaangażowania pracowników w komu-
nikację za jego pośrednictwem, rozwijanie 
funkcjonalności, słuchanie opinii pracow-
ników i  reagowanie na propozycje zmian. 
Każde narzędzie komunikacji wewnętrznej 
to nasz wewnętrzny produkt, o  który po-
winniśmy dbać jak o  produkt czy usługę, 
którą nasza firma oferuje na zewnątrz swo-
im klientom. Pamiętajmy także, że podpo-
wiedzi, co warto rozwijać, zmieniać, a  cze-
go zaniechać, zagwarantują nam regularne 
mierzenie efektywności tego narzędzia.
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Pracodawca 
może skutecznie 
zmniejszać stres 
pracowników

Stres w pracy jest związany z szeregiem ne-
gatywnych skutków na poziomie pracowni-
ka, a także organizacji. Konsekwencjami są 
mniejsza produktywność, zwiększona ab-
sencja, wzrost kosztów związanych z zacho-
rowaniami i  wzrost liczby wypadków. Sku-
teczne przeciwdziałanie stresowi powinno 
zatem obejmować działania zarówno orga-
nizacyjne, jak i indywidualne.

GRAŻYNA  
KACZMAREK

psycholog, Centrum  
Medyczne Falck  
w Warszawie
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Współczesne tempo życia i systemy produkcji czy wszelkiego ro-
dzaju usług stają się źródłem napięć, które w efekcie wzmacniają 
czynniki powodujące stres. Jest on powszechnie uznawany za 
wynik relacji pomiędzy wymaganiami środowiska pracy a moż-
liwościami i  potrzebami pracownika. Negatywnymi skutkami 
stresu może być pogorszenie psychologicznego funkcjonowania 
jednostki w postaci lęku, gniewu oraz wypalenia zawodowego.

SPOSOBY NA WALKĘ ZE STRESEM WŚRÓD  
PRACOWNIKÓW
Zarządzanie przez partycypację jest sposobem zwiększania 
kontroli pracownika nad procesem pracy przez intensyfiko-
wanie jego udziału w  różnych procesach organizacyjnych, 
a  szczególnie w procesie podejmowania decyzji dotyczących 
jego własnej pracy.
Zapewnianie wsparcia społecznego oraz informacji zwrotnej 
może polegać na opiekowaniu się pracownikami nowo zatrud-
nionymi przez pracowników bardziej doświadczonych (tzw. 
mentoring), mogą to być także formalne i nieformalne spotka-
nia zespołów pracowniczych, wyjazdy integracyjne itp.
Wprowadzanie elastycznych godzin pracy zapobiega dotkli-
wemu dla wielu osób stresowi związanemu z  niemożnością 
zachowania równowagi praca–dom. Praca w  godzinach 
pomiędzy 6.30 a 18.30 lub skondensowany – 4-dniowy zamiast 
5-dniowego system pracy skutecznie łagodzi ten stres.
Analiza roli zawodowej i określanie celów jest niezbędne wte-
dy, gdy podejrzewa się, że istnieje stres wynikający z niejasności 
i  konfliktowości roli zawodowej. Metodą przeciwdziałania 
w takiej sytuacji jest wyjaśnianie ról zawodowych i zakresów 
odpowiedzialności przez pracodawców, czyli tworzenie tzw. 
profili roli zawodowej. Są tam sformułowane wszystkie ocze-
kiwania zawodowe wobec pracownika – jasne, konkretne oraz 
wzajemnie niesprzeczne. Ważne jest także określanie sposobów 
osiągania celów oraz gratyfikacji związanych z ich osiąganiem.
Budowanie autonomicznych zespołów jest również sposobem 
na zwiększanie partycypacji pracowników w  procesie pracy. 
Przykładem może być tworzenie 8–12-osobowych zespołów, 
które dysponują większą samodzielnością i są odpowiedzialne 
nie za jedno, lecz za grupę zadań określonych procesem pro-
dukcji, począwszy od rozdzielania między siebie obowiązków, 
przez sporządzanie raportów, zamawianie materiałów, szko-
lenie kandydatów do pracy itp. Jednak wyniki badań nad 
stresem zawodowym dowodzą, że skutki stresu w  postaci 
dobrostanu psychicznego i  fizycznego wynikają w  większej 
mierze z  tego, co my jako pracownicy wnosimy do sytuacji 
stresowej, niż z tego, co wnoszą do niej warunki pracy. Jest to 
wyraźny dowód na to, że mamy także możliwość wpływania 
na znaczącą część naszego stresu w pracy.

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ
Stresowi w  pracy można przeciwdziałać. Należy przede 
wszystkim zapewnić pracownikowi takie warunki pracy, które 
zapobiegają pojawieniu się stresu. Menedżerowie z reguły kon-
centrują się na celach do osiągniecia i uważają, że w procesie 
realizacji zadań pracownik sam będzie szukał rozwiązań, by te 
zadania zrealizować. Tak się jednak nie dzieje lub działania te są 
nieskuteczne. Dlatego tak ważne jest wprowadzanie rozwiązań, 
które pozwolą uniknąć sytuacji stresowych w miejscu pracy.

– przemęczenie
– dolegliwości somatyczne, zwłaszcza 
związane z układem krążenia 
– nieporozumienia w życiu rodzinnym
– nieporozumienia między współpra-
cownikami
– sięganie po używki, alkohol
– problemy ze snem
– trudności z kontrolą emocji
– obniżenie motywacji do pracy

– szybkie tempo pracy
– przeciążenie obowiązkami
– płaca nieadekwatna do wykonywa-
nej pracy, wysiłku i zaangażowania
– rywalizacja ze współpracownikami
– ciągłe uczucie zagrożenia zwolnie-
niem
– brak możliwości rozwoju zawodo-
wego
– monotonia i nuda
– nieprawidłowa komunikacja pomię-
dzy współpracownikami
– mobbing
– zaniedbywanie życia rodzinnego

– techniki relaksacyjne
– psychoedukacja
– integracja pracowników, polepszanie 
atmosfery w pracy
– psycholog lub terapeuta w miejscu pracy
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DOROTA 
GRABOWSKA

kierownik sekcji szkoleń 
i rozwoju
Grupa Prawna Goldwin S.A.
dorota.grabowska@
gpgoldwin.pl

Prawdopodobnie każdy pracownik przeżył chociaż raz 
w swojej karierze zawodowej sytuację, w której to mijając na 
korytarzu szefa, usłyszał: „Za pół godziny przyjdź do mnie, 
musimy porozmawiać”, po czym bez żadnego wyjaśnienia 
szef wrócił do siebie, pozostawiając pracownika w emocjach 
i z  ponurymi myślami: „Co zrobiłem źle?”, „Pewnie szef chce 
mnie zwolnić” czy też „Stało się coś złego”.
Z takimi przemyśleniami ze strony pracownika mamy do 
czynienia, gdy otrzymuje on od nas tylko szczątkowe in-
formacje bez dokładnych wyjaśnień i argumentacji. Rodzi 
to u niego niepewność i strach oraz uruchamia mechanizm 
obronny, nazwany przez Zygmunta Freuda projekcją. Po-
lega ona na przypisywaniu innym ludziom negatywnych 
motywów ich postępowania oraz cech i uczuć funkcjonują-
cych zwykle w podświadomości. Innymi słowy pracownik 
poddany projekcji dopisuje sobie określony scenariusz do 
konkretnej sytuacji, niestety analizując zwykle te negatyw-
ne możliwości jego zakończenia.
W ujęciu terapii Gestalt projekcją jest z kolei zrzucanie na 
otoczenie odpowiedzialności za to, co powstaje w  pod-
świadomości (a  więc impulsów, pragnień, ocen). Zdomi-
nowanie osobowości przez ten mechanizm powoduje, że 
świat jest postrzegany jako miejsce prywatnych konfliktów. 

Pułapki  
podświadomości 
– projekcje

O tym, że zawód „szefa” ma swoje blaski i cienie, przekonał się chyba 
każdy, kto choć raz stanął przed wyzwaniem zarządzania zespołem. Choć 
obowiązków jest w takim przypadku cała masa, należy zadbać przede 
wszystkim o jeden, bardzo istotny element – o budowanie relacji z pod-
władnymi poprzez poprawną komunikację, by wszyscy członkowie ze-
społu czuli się ważni i szanowani.

Przykładowo, gdy szef informuje pracownika, że za pół 
godziny czeka na niego w biurze, taki pracownik przeży-
wa silny stres, jeśli podejrzewa, że może mieć to związek 
np. z  nieterminowo lub z  niepoprawnie wykonanym za-
daniem. Związane z  tym negatywne emocje sprawiają, że 
zrzuca on winę na swojego przełożonego, bo przecież to 
właśnie szef jest zły i skoro nie pomógł mu przy wykony-
wanym zadaniu, też jest poniekąd odpowiedzialny za jego 
negatywny efekt.
Projekcje mogą mieć wiele powodów. Jednym z nich są czę-
sto negatywne przeżycia z dalekiej przeszłości. Dzieje się tak 
np. wtedy, gdy pracownik przerzuca na przełożonego cechy 
swojego ojca, od którego był uzależniony, i  automatycznie 
czuje się również uzależniony od swojego przełożonego.
Projekcje to mechanizm obronny, przez który można 
wpaść w  pułapkę. Przykładowo, gdy ziewamy w  trakcie 
rozmowy z  osobami narażonymi na projekcje, nie myślą 
one wcale o  tym, że mieliśmy ciężką, nieprzespaną noc. 
Ich wyobrażenie jest takie, że są one po prostu ignorowane 
i nudzimy się w ich towarzystwie. Dopóki nie zostanie gło-
śno podany powód naszego zachowania, odbiorca takiego 
komunikatu pozostanie z negatywną, często niepoprawną 
interpretacją sytuacji.
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Projekcje występujące u pracowników zdecydowanie nega-
tywnie wpływają na zaufanie w stosunku do przełożonego 
i  utożsamianie się z  firmą. U  osób, u  których tworzą się 
projekcje, spada efektywność i pojawiają się skłonności do 
plotkowania, co czasem może nawet doprowadzić do bun-
tu grupowego. Co zatem należy zrobić, aby nie dopuścić do 
tego typu sytuacji? 

SPOSOBY NA UNIKANIE PROJEKCJI  
U PRACOWNIKÓW
Aby uniknąć problemu projekcji u  swoich pracowników, 
rozpoczynając pracę z nowym zespołem bądź też z osoba-
mi dołączającymi do grupy, należy wygłosić tzw. „exposé 
szefa”. Przygotowanie się do takiej przemowy wymaga za-
dania sobie dwóch podstawowych pytań. Pierwsze z  tych 
pytań brzmi: „Jakie są moje minimalne wymagania co do 
pracy podwładnych?”. Odpowiedź na nie pozwala na usta-
lenie sobie granic, po których przekroczeniu trzeba sięgnąć 
po narzędzie w postaci kary. Kolejne bardzo ważne pytanie 
brzmi następująco: „Jakie są moje maksymalne preferen-
cje?”. Dzięki odpowiedzi na nie można ustalić sobie z kolei, 
jakiego rodzaju zachowania będą nagradzane. U każdego 
szefa odpowiedzi na oba pytania będą inne.
Przy wygłaszaniu exposé warto stosować konkretne zwro-
ty, takie jak: „nie będę tolerował…”, „bezwzględnie będę 
wyciągał konsekwencje za ….”, „szczególnie będę doce-
niać…”, „najbardziej będę nagradzał…” itp. Jasne określe-
nie granic w  „exposé szefa” pozwoli na uniknięcie wielu 
nieporozumień i konfliktów. Jako przykład można podać 
sytuację, w której handlowcy myślą, że są rozliczani przede 
wszystkim za wyniki sprzedażowe, a w rzeczywistości szef 
najbardziej docenia lojalność i pracowitość. 
Oprócz tego, co się powie w „exposé  szefa”, warto jest także 
zwrócić uwagę na słowa wypowiadane na co dzień. Przede 
wszystkim opłaca się zawsze mówić głośno pracownikom: 

„po co”, „dlaczego”, „w jakim celu”, „co się stanie, jeśli tego 
nie zrobimy”, „co nam da wykonanie tego zadania”.  Pra-
cownik, wiedząc o  motywach swoich działań, unika do-
pisywania sobie negatywnych scenariuszy oraz uczucia 
niepokoju. Dzięki temu można liczyć na pełne oddanie 
pracowników, którzy staną murem za szefem w  niemal 
każdej sytuacji, gdyż dzięki jego szczerości i jasności prze-
kazywanych komunikatów będą się czuli częścią firmy.

RYZYKO WPADNIĘCIA W PUŁAPKĘ PROJEKCJI 
PRZEZ SZEFA I JAK TEGO UNIKNĄĆ?
Co ciekawe, także sam szef może wpaść w pułapkę projek-
cji. Dzieje się tak bardzo często, np. podczas prowadzenia 
procesu rekrutacji. Przykładem jest tutaj sytuacja, w któ-
rej rekruter złości się na kandydata za to, że spóźnił się on 
na spotkanie, nawet jeśli była to wyjątkowa sytuacja, a tak 
naprawdę kandydat jest punktualną osobą. Dzieje się tak 
w związku z tym, że szef sam jest spóźnialskim i nie znosi 
tego u siebie. W rekrutacji projekcja może występować bar-
dzo często, a proces uniknięcia pułapki projekcji wymaga 
dużej świadomości siebie u osoby prowadzącej wywiad.
Podstawowym i niezwykle ważnym elementem, który po-
zwoli na ochronę siebie i  innych przed projekcjami, jest 
wiedza na temat tego, jak one funkcjonują. Kolejnym nie-
zwykle ważnym aspektem jest czujność podczas rozmowy 
i rozpoznanie, czy ocena zachowania danej osoby lub tego, 
co mówi, jest obiektywna, czy jednak istnieje możliwość, 
że zadziałała projekcja. Istotne jest również to, by podczas 
rozmowy dopytywać o szczegóły pozwalające w pełni zro-
zumieć punkt widzenia i zachowanie rozmówcy, a tym sa-
mym uniknąć dopisywania sobie określonych scenariuszy. 
Narzędziem pomocnym będzie oprócz tego rzetelna litera-
tura, która nie tylko wyjaśni, jakie są mechanizmy działa-
nia projekcji, lecz także zasugeruje sposób, w jaki należy się 
przed nią bronić.

Projekcje to mecha-
nizm obronny, przez 
który można wpaść 

w pułapkę. 
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Nowelizacja Kodeksu pracy ma nakładać na pracodawców 
obowiązek informacyjny, polegający na poinformowaniu 
pracowników, w sposób przyjęty w danym zakładzie pra-
cy, o  możliwości pozasądowego rozwiązania konfliktu: 
wszczęcia postępowania pojednawczego, jeżeli u  praco-
dawcy działa komisja pojednawcza lub mediacji, na pod-
stawie zawartej z  pracodawcą umowy o  mediację. Oba 
z  powyższych sposobów rozwiązywania sporów, a  także 
możliwość arbitrażu w  sprawach pracowniczych, istnie-
ją także obecnie, jednak zwiększenie świadomości stron 
stosunku pracy w tym zakresie może przyczynić się do ich 
częstszego stosowania. 
Na szczególne wskazanie w  tym względzie zasługuje me-
diacja, łączy bowiem ona w sobie zalety arbitrażu, takie jak 
szybkość i poufność, a dodatkowo zapewnia odformalizo-
wanie i  mniejsze koszty postępowania. Co istotne, zaini-
cjowanie mediacji – w  przeciwieństwie do postępowania 
pojednawczego – jest możliwe także przez pracodawcę. 
Mediacja w sprawach pracowniczych jest atrakcyjnym spo-
sobem na rozwiązanie sporu dla obu stron stosunku pra-
cy. Dzięki poufności zapewnianej w mediacji pracodawca 
może zapobiec eskalacji konfliktu i  jego negatywnemu 
oddziaływaniu na resztę załogi i  otoczenie pracodawcy 

Mediacja  
w sprawach  
pracowniczych

Zgodnie z art. 243 Kodeksu pracy, pracodawca i pracownik powinni 
dążyć do polubownego załatwienia sporu wynikającego ze stosunku 
pracy. Wzmocnieniem tej zasady mają być zmiany do Kodeksu pra-
cy przygotowywane przez Radę Dialogu Społecznego, mające na celu 
promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów w  spra-
wach pracowniczych. 

KATARZYNA 
KAMIŃSKA 

starszy prawnik 
Kancelaria Galt 
Katarzyna.Kaminska@ 
galt.com.pl 

ANNA
WĄSOWSKA

mediator
Kancelaria Mediacyjna 
„MEDIATRIX”
biuro@mediator 
-warszawa.com.pl 
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czenia majątkowe na 1 proc. wartości przedmiotu spo-
ru, jednak nie mniej niż 150 zł, a nie więcej niż 2000 zł. 
Natomiast w  sprawach, w  których wartości przedmiotu 
sporu nie da się ustalić oraz o prawa niemajątkowe, jest to  
150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne oraz 100 zł za 
każde kolejne, jednak łącznie nie więcej niż 450 zł. Ponadto 
strony pokrywają wydatki mediatora poniesione w związ-
ku z przeprowadzeniem mediacji (np. przejazdu, wynajmu 
pomieszczenia, korespondencji), ale również w  zakreślo-
nych przepisami granicach.
Należy zauważyć, że mimo dostrzeganego wzrostu ilości 
mediacji w sprawach pracowniczych ich odsetek w ogólnej 
liczbie sporów z tego zakresu nadal nie jest znaczący. Pro-
ponowane zmiany mogą przyczynić się do upowszechnie-
nia tej metody rozwiązywania konfliktów między stronami 
stosunku pracy, chociaż nowelizacja w takim kształcie wy-
daje się niewystarczająca. 
W  przeciwieństwie bowiem do przepisów Kodeksu cy-
wilnego dotyczących przerwania terminu przedawnie-
nia w przypadku wszczęcia mediacji brak jest propozycji 
wprowadzenia analogicznego przepisu do Kodeksu pracy. 
Podobnie skorzystanie z tej metody powinno powodować 
przerwanie bądź zawieszenie terminu na wniesienie do 
sądu pracy pozwu w sprawach z art. 264 k.p., tak jak jest 
to w przypadku postępowania pojednawczego. W przeciw-
nym wypadku obawa przed upływem terminu może znie-
chęcać do skorzystania z tej drogi na etapie przedsądowym.  

(kontrahentów, inwestorów). Obecność mediatora po-
zwala z  kolei zniwelować dysproporcję stron, występują-
cą w relacji pracowniczej. Ponadto obie strony zachowują 
wpływ na sposób rozwiązywania sporu, którego brak w po-
stępowaniu sądowym czy arbitrażowym. Powoduje to, że 
pracownik zachowuje poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza 
że skorzystanie z mediacji nie wyklucza wszczęcia postę-
powania sądowego. Dodatkowo sam fakt rozwiązywania 
sporów pracowniczych w formie dialogu może pozytywnie 
wpływać na morale zespołu, poprawić relacje pracodawcy 
z załogą oraz mieć skutek wizerunkowy.
W przypadku zaistnienia sporu mediację można wszcząć 
przez złożenie wniosku do mediatora o przeprowadzenie 
mediacji i uzyskanie zgody na mediację od drugiej strony, 
co jest równoznaczne z zawarciem umowy o mediację. Mó-
wimy wówczas o tzw. mediacji prywatnej bądź umownej. 
Poza tym w trakcie postępowania sądowego sąd rozpozna-
jący sprawę może na każdym etapie postępowania skiero-
wać strony do mediacji (tzw. mediacja sądowa). Niemniej 
nawet jeżeli do mediacji doszło z inicjatywy sądu, jest ona 
w pełni dobrowolna, a strony mogą się z niej wycofać w do-
wolnym momencie.
Mediacja jest także znacznie szybsza od postępowania 
sądowego i  jest też wielokrotnie tańsza. W  mediacjach 
sądowych obowiązują stawki określone w  Rozporządze-
niu Ministra Sprawiedliwości z  20 czerwca 2016 r., które 
określają wynagrodzenie mediatora w  sprawach o  rosz-

W przypadku zaist-
nienia sporu mediację 
można wszcząć przez 

złożenie wniosku do me-
diatora o przeprowadze-
nie mediacji i uzyskanie 

zgody na mediację od 
drugiej strony, co jest 

równoznaczne z zawar-
ciem umowy o mediację. 
Mówimy wówczas o tzw. 
mediacji prywatnej bądź 

umownej. 
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Prezes Zarządu DBL Polska 
Wynajem Odzieży Roboczej 
Sp. z o.o
agnieszka.kazus-musial@
dbl.com.pl

AGNIESZKA  
KAZUŚ-MUSIAŁ Koncentruj się na 

zasobach,  
nie na brakach

Poczucie obfitości, obok poczucia własnej wartości, pozytywnego myśle-
nia, proaktywności, spójności wewnętrznej, stanowi jedną z cech charak-
teru, znajdującą się w centrum zainteresowań logodydaktyki, koncepcji 
wspierającej rozwój człowieka. Logodydaktyka, stworzona przez Iwonę  
Majewską-Opiełkę pod wpływem logoterapii prof. Viktora Frankla, opiera się 
na właściwie rozumianej skuteczności działania i permanentnym rozwoju. 

Poczucie obfitości nie tylko jest najrzadziej omawianą ce-
chą spośród wyżej wspomnianych, lecz także budzi sporo 
kontrowersji. Być może dlatego, że tak naprawdę jest czymś 
mało uchwytnym, nienamacalnym i trudnym do przełoże-
nia na płaszczyznę zawodową.
Poczucie obfitości jest niczym innym jak wiarą w  to, że 
wystarczy dla nas dóbr, na których nam zależy. To zdol-
ność do odczuwania wdzięczności za to, co się ma, i spo-
kojne dążenie do realizacji własnych pragnień. Poczucie 
obfitości to świadomość bogactwa tego świata, a  także 
własnych zasobów. To koncentracja na dostatku rzeczy, 
pomysłów, sposobów. To podejście do życia i świata po-
zbawione lęku, oparte na wierze w  siebie i  współpracy 
z wszechświatem. To skoncentrowanie się na obfitości 
świata i nas samych w tym świecie, a nie na braku. 
Ale jak się ma współpraca ze wszechświatem do klienta, 
który odrzucił moją ofertę i podpisał kontrakt z konkuren-
cją, albo kiedy wymarzone stanowisko pracy, o  którą się 
ubiegaliśmy, otrzymał ktoś inny? Fo
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Kluczem do działania w myśl poczucia obfitości w sytu-
acjach kryzysowych jest koncentrowanie się nie na bra-
ku, a na zasobach właśnie. 
Bo jeśli wierzymy w swoje zasoby i jesteśmy proaktywni, 
niepodpisany kontrakt może być dla nas szansą… Od-
rzucenie naszej oferty pracy może dać nam dodatkową 
motywację, aby założyć swoją firmę albo zmienić zawód. 

Dlaczego nie? 
Nie ma sytuacji biznesowej, w której nie możemy zasto-
sować nieszablonowego rozwiązania.
Bo jeśli mamy poczucie obfitości, nie boimy się kryzysu, 
utraty klientów, utraty pieniędzy, pracy. Dlaczego? 
Dlatego że posiadam odpowiednie zasoby, które w każ-
dej sytuacji pozwolą mi osiągnąć zamierzone efekty. 

Nasze zasoby: 
1. fizyczne, materialne ‒ czyli zdolność do zgromadzenia 
potrzebnych środków (własnych lub pożyczonych),
2. mentalne, intelektualne ‒ czyli pomysły, umiejętności 
już zdobyte i te, które zdobyć można albo te, które może-
my otrzymać od innych ludzi jako źródło umiejętności 
lub pomysłów, 
3. nadzwyczajne, czyli to, co nie mieści się w  żadnej 
z tych kategorii, a jednak istnieje – np. szczęśliwe przy-
padki, dobre niespodzianki, sprzyjający układ rzeczywi-
stości.  

W  jaki sposób budować poczucie obfitości? Oto kilka 
wskazówek: 
– Starannie dobieram słowa, używając tych, które pro-
gramują obfitość: nie potrafię, nie umiem versus zrobię, 
spróbuję, nauczę się, pieniążki versus pieniądze.
– Szukam rozwiązań, koncentrując się na zasobach dóbr, 
pomysłów, relacji z innymi ludźmi. 
– Okazuję wdzięczność za to, co wokół mnie. Za kole-
żanki, kolegów z  pracy, za reklamacje klientów, dzięki 
którym możemy się rozwijać.
– Postrzegam klientów jako moich partnerów, dzięki któ-
rym tworzę wyjątkowe wartości.
– Dzielę się tym, co posiadam, działam w duchu społecz-
nej odpowiedzialności biznesu, daję napiwki.
– Pomagam innym, dzielę się wiedzą i akceptuję oraz sza-
nuję konkurencję. 
– Cieszę się z sukcesów innych, gratuluję im i inspiruję 
się dokonaniami innych.
– Systematycznie oszczędzam.
– Pracuję nad poczuciem własnej wartości.
– Uważam na swoje myśli, przestawiam je natychmiast, 
kiedy sobie uświadomię, że myślę w  kategorii braku 
i lęku.
– Działam w kierunku lepszych zarobków, realizacji wła-
snych pragnień.
Koncentruję się na tym, na co mam wpływ, nie zazdrosz-
czę. Poczucie obfitości buduje się przez świadome podejście 
do wszelkich nadchodzących do nas informacji, do ich we-
ryfikowania i uzupełniania o własną wiedzę oraz szukania 
tzw. „trzeciego wyjścia”. 
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Na drodze do osiągnięcia tego celu napotykamy liczne 
przeszkody wynikające a to z ludzkiej natury, a to z kultury, 
a to wreszcie ze specyfiki czasów, w których przyszło nam 
żyć. Znaczna część ćwiczeń stoickich ma zastosowanie ne-
gatywne, mają mianowicie usunąć te przeszkody. Winny 
być one ćwiczone profilaktycznie, po to, by ‒ gdy zajdzie 
taka potrzeba (co zazwyczaj dzieje się niespodzianie) ‒ 
móc zastosować je automatycznie.
Jednym z  takich stoickich ćwiczeń są „Dwa uchwyty”. 
Pełny opis podstawowej wersji tego ćwiczenia znajduje-
my u Epikteta:
„Rzecz każda ma dwa uchwyty – za jeden z  nich da się 
udźwignąć, za drugi jednakże udźwignąć się nie da. I tak 
na przykład, kiedy brat twój wyrządził ci krzywdę, nie sta-
raj się tego udźwignąć za ten właśnie uchwyt, że wyrządził 
ci krzywdę (bo to jest uchwyt, za który nie da ci się krzyw-
dy udźwignąć), ale już raczej za ten drugi, że mianowicie 
jest twoim bratem, żeś ty się z nim razem wychował, i w ten 
sposób uchwycisz krzywdę z tej strony, z której da się ona 
udźwignąć”1. 
Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Naczynie z co najmniej 
dwojgiem uszu stoi na blacie kuchennym, niedaleko palnika, 
tak że jedno z jego uszu nagrzewa się i nie można za nie chwycić 
bez ryzyka poparzenia i cierpienia. Ale drugie ucho jest stosun-
kowo chłodne, chwycenie za nie niczym nam nie grozi.
Analogię tę stosujemy do wielu doświadczeń z naszego 

Ćwiczenie  
stoickie  
w praktyce

Antyczny stoicyzm to przede wszystkim ustawiczny trening. Celem tego tre-
ningu jest osiągnięcie stabilnej kondycji psychofizycznej odznaczającej się 
optymalną sprawnością fizyczną i  umysłową, a  nadto i  przede wszystkim 
głęboką pogodą ducha oraz niezłomnością w realizacji życiowych zadań.

życia. Spotyka nas jakaś krzywda lub nieprzyjemność – 
doświadczenie zagrożenia uruchamia w nas silne emo-
cje, taka jest natura człowieka. Przeszkadza nam ona 
w  dążeniu do naszych celów. Emocje są tu odpowied-
nikiem rozgrzanego ucha naczynia z metafory Epikteta. 
Nie możemy sobie poradzić z jakąś sytuacją, silne emo-
cje zaburzają nam osąd, zmuszają do błędnych decyzji, 
których potem często żałujemy. Tymczasem trzeba po-
szukać w  sobie drugiego ucha, które pozwoli nam ro-
zeznać się w  sytuacji, oswoić się z  nią i  poradzić sobie 
z doświadczeniem.
Pogniewałem się np. na przyjaciela, który mnie zawiódł. 
Pracujemy razem nad  ważnym dla mnie projektem, w któ-
rym ten przyjaciel miał do wykonania kilka określonych 
zadań, ale nie wywiązał się z nich, mimo że kilka razy mu 
o tym przypominałem i mimo że wiele razy obiecywał, że 
wywiąże się ze swojej części roboty. W dodatku, wyjaśnia-
jąc swoją opieszałość, nie mówi mi następnie całej prawdy, 
konfabuluje, czy, używając bardziej kolokwialnego określe-
nia, „coś ściemnia”.
Gniewam się więc na przyjaciela. Odechciewa mi się 
dalszej współpracy. Mam ochotę powiedzieć mu kilka 
szorstkich słów, może nawet podniosę na niego głos. Ale 
przecież mam na tak zwanym podorędziu „dwa uchwy-
ty”. Więc robię przysłowiowy krok w  tył, nabieram dy-
stansu i  zaczynam szukać, czy tu przypadkiem nie ma 

filozof, praktykujący stoik, 
trener
info@tomaszmazur.edu.pl
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gdzieś jakiegoś drugiego ucha, za które można by tę 
rzecz chwycić. A może nawet jest ich więcej?
Zaraz też znajduję to, czego szukałem. Po pierwsze, 
przypominam sobie, że to przecież mój przyjaciel, z któ-
rym niejedno już razem przeszliśmy. Budowanie relacji 
przyjaźni nie jest rzeczą prostą. Wymaga nagromadze-
nia pewnej sumy wspólnych doświadczeń, zbudowania 
zaufania, wypracowania wspólnego języka, stworzenia 
jakiejś wspólnej historii czy narracji w postaci tematów 
i  zdarzeń, do których się wraca. Człowiek bardzo po-
trzebuje takich narracji, one pomagają mu zdefiniować 
swoją tożsamość. Trudno to zbudować, ale łatwo prze-
kreślić jedną głupią kłótnią, urażoną dumą, nadąsaniem.
Więc widzę ten drugi uchwyt i biorę sprawę z tej strony. 
Zaraz też dostrzegam inne możliwości. Skoro w  naszej 
współpracy coś nie zadziałało, może warto wyciągnąć 
z tego lekcję na przyszłość, potraktować to jako naukę dla 
siebie samego, wypracować procedury i zasady postępo-
wania, które pomogą mi uniknąć takich sytuacji w przy-
szłości. Więc to jest jakby trzecie ucho, za które można 
unieść tę sprawę bez niepotrzebnych emocji i bez palenia 
za sobą mostów.
I nie gniewam się już na mojego przyjaciela. Mówię mu, 
że moim zdaniem zawalił i ustalam z nim procedurę na 
przyszłość. Uświadamiam też sobie, że zachowanie przy-
jaźni jest ważniejsze niż zrealizowanie tego czy innego 
projektu.
Pewien praktykujący stoik spytał mnie niedawno, od-
nosząc się do „dwóch uchwytów”, co jest prawdziwe. 
Chodziło mu o  to, skąd mamy mieć pewność, że owo 
drugie ucho nie jest iluzją, że nie jest jedynie formą sa-
mooszukiwania się. Może po prostu niektórych rzeczy 
nie warto znosić czy unosić? Odpowiedzią jest oczywi-
ście hierarchia wartości. Pod wpływem emocji często 
tracimy z oczu to, co jest dla nas ważne – niepowodzenie 
w  interesie przesłania nam np. wartość przyjaźni. Me-
toda „drugiego ucha” służy temu, by nabrać na chwilę 
odpowiedniego dystansu i tę przesłoniętą wartość zoba-
czyć. Może się okazać, że owego drugiego ucha w ogóle 
nie ma. Ale wtedy tym bardziej nie ma powodów, żeby 
się przejmować sprawą. Zawodzi mnie wspólnik, na re-
lacji z którym nie zależy mi osobiście? Zawsze możemy 
się przecież rozstać. Nie jesteśmy skazani na innych lu-
dzi, nie ze wszystkimi musi nam się układać współpra-
ca, niczego nie musimy robić na siłę, nie musimy nawet 
zawsze odnosić powodzenia w przedsięwzięciach. Wol-
ność człowieka polega na tym, że jest w istocie niezależ-
ny duchowo od niemal wszystkich (a może wszystkich) 
okoliczności życia. Wszystko zależy nie od tego, co nam 
się przytrafia, ale jak my się do tego odnosimy.

Przypis:
1 Epiktet, „Diatryby. Encheiridion z dodaniem Fragmen-
tów oraz Gnomologium Epiktetowego”, tłum. L. Joachi-
mowicz, Warszawa 1961, fragm. 43, s. 480.
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Współczesny coaching czerpie inspiracje z  wielu źródeł. 
Wśród nich wymienić należy m.in.  nauki społeczne, teorie 
uczenia się, narzędzia z  obszaru komunikacji interperso-
nalnej, psychoterapię czy obserwację praktyk skutecznych 
liderów biznesu oraz trenerów sportowych. To właśnie 
koncentracja na praktycznych zastosowaniach, nastawie-
nie na działanie z wizją celu i konkretne, mierzalne wyni-
ki są wspólne dla coachingu, sportu i biznesu. Początków 
coachingu można jednak z powodzeniem upatrywać wiele 
wieków wcześniej. Niektórzy twierdzą, że to Sokrates był 
jednym z  pierwszych coachów. Dziś Izba Coachingu de-
finiuje coaching jako metodę wspierania rozwoju, realizo-
waną w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klien-
tem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, 
zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych 
narzędzi i  zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi 
w  wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu 
wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz 
ustalaniu i wdrażaniu planów działań.

PROFIL KLIENTA I PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA
Bezsprzecznie to, co wyróżnia coaching wśród innych metod, 
to wysoka skuteczność, która jest tak ważna w  środowisku 
biznesowym. Dlatego też pierwotnie coaching był adresowa-
ny głównie do kadry zarządzającej. Stawki za sesje i niewielka 
liczba profesjonalnych coachów na rynku polskim sprawiały, 
że nie była to usługa dostępna dla szerszego grona odbiorców.
– Początkowo klientami specjalistów od coachingu byli 
przede wszystkim członkowie zarządu i  właściciele firm, 

Różne oblicza  
coachingu 

Już od kilku lat wzrasta nie tylko liczba osób oferujących coaching, lecz 
także zapotrzebowanie na tę usługę. Wachlarz możliwości zarówno dla 
klientów coachingu, jak i osób zainteresowanych szkoleniami w tej dzie-
dzinie systematycznie się poszerza. Czym właściwie jest coaching, czemu 
ta metoda zawdzięcza swoją olbrzymią popularność i czy inwestycja w co-
aching naprawdę się opłaca?

którzy sięgali po coaching głównie w celu rozwijania biz-
nesu. Ważną grupą byli też ci, którzy odchodzili z korpora-
cji i chcieli rozwijać własne przedsięwzięcia – mówi prezes 
CC Innovation, dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, która 
od 1991 r. oferuje coaching osobisty, a od 1998 coaching 
jako wsparcie organizacji. – Najważniejsza zmiana, którą 
obserwuję na przestrzeni lat, to zwiększenie dostępności 
coachingu, który stał się podstawowym narzędziem roz-
woju ludzi w organizacjach. W wielu firmach cykliczny co-
aching menedżerski jest już standardem. To nie tylko for-
ma doraźnego wsparcia w radzeniu sobie z trudniejszymi 
wyzwaniami, ale, realizowany co jakiś czas, stały element 
rozwijania warsztatu kadry zarządzającej. Dużą efektyw-
nością i wieloma zastosowaniami charakteryzuje się też na-
stawiony na wspólny cel coaching zespołu, który pomaga 
budować zespoły, bardziej efektywnie realizować projekty 
czy rozwiązywać sytuacje konfliktowe – mówi Mirosława 
Huflejt-Łukasik.
Coaching zawdzięcza swoją popularność wymiernym efek-
tom. Zwrot inwestycji (ROI – ang. return on investment) 
z coachingu sprawia, że firmy zastanawiają się nie nad tym, 
czy zapewnić swoim pracownikom coaching, ale jak najle-
piej wybrać odpowiednich dostawców tej usługi.
– Coaching stał się narzędziem wsparcia, po które sięga 
się w  przypadku planowania zmian w  organizacji. Mowa 
tu również o reakcji na zmiany na rynku, do których firma 
chce się dostosować, a także o zmianach w całej organizacji 
czy zespole. Można korzystać z niego m.in. w przypadku 
reorganizacji struktury firmy, a  także tworzenia nowych 

psycholog, certyfikowany 
coach MLC, współpracuje  
z CC Innovation
katarzyna.chrzanowska@
ccinnovation.pl
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lub łączenia istniejących zespołów. Zatem coaching powi-
nien być, choć jeszcze nie zawsze tak jest, zapewniany lide-
rom i  tym, którzy planują i wprowadzają zmiany – mówi  
dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, która od lat współpra-
cuje z największymi firmami w Polsce.
Pomimo, iż pierwotnie coaching był głównie coachin-
giem biznesowym i  strategicznym dla zarządzających 
i właścicieli oraz powstał w organizacjach i dla organi-
zacji, z czasem przeszedł też do życia osobistego. W co-
achingu osobistym poruszane są już nie tylko tematy ze 
sfery rozwoju zawodowego w  ramach organizacji, lecz 
także tematyka indywidualnych celów zawodowych, 
życia osobistego czy relacji międzyludzkich. Wraz ze 
wzrostem popularności metody pojawiło się więcej ob-
szarów rozwojowych, a  także więcej form. Oferowane 
są nie tylko sesje indywidualne, lecz także grupowe, na 
których uczestnicy, choć w grupie, pracują nad swoimi 
indywidualnymi celami.

COACHING – CZYLI CO?
Przez ostatnie lata coaching trafił pod strzechy. Ogrom-
na popularność tej metody ma też jednak swoje ciemne 
strony. Termin przez ostatnie lata stracił nieco na warto-
ści. Od jakiegoś czasu obserwujemy bowiem tendencję do 
dodawania słowa „coaching”, gdzie tylko jest to możliwe. 
Często zatem to, co nazywane jest coachingiem, okazuje 
się doradztwem, mentoringiem, szkoleniem czy po prostu 
edukacją indywidualną. Użycie słowa „coaching” bywa je-
dynie chwytem marketingowym, a  sama usługa niewiele 
ma z  coachingiem wspólnego. Nagminnie mylone są też 
role mówcy motywacyjnego, coacha czy szkoleniowca oraz 

oferowane przez nich usługi. Jak w tym gąszczu informa-
cji i trwającej modzie na coaching rozróżnić wartościowe 
oferty od tych, które coachingiem są tylko z nazwy? Wybie-
rając coacha, warto dopytać o jego kwalifikacje. Nazwanie 
się coachem jeszcze nikogo coachem nie czyni. Umiejęt-
ności niezbędnych do pełnienia tej funkcji nie zdobywa się 
przez trwające przez jeden weekend szkolenie. – Profesjo-
nalny coaching to przede wszystkim dobrze przygotowany, 
profesjonalny coach. Coach, który zdobył odpowiednie 
wykształcenie – mówi dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, 
która jest twórczynią i opiekunem merytorycznym Szkoły 
Coachingu MLC. Stosunkowo młody jeszcze w Polsce ry-
nek pomaga regulować Izba Coachingu. Warto zatem do-
pytać nie tylko, ile godzin szkolenia ma za sobą coach, lecz 
także np., czy jego szkolenie jest akredytowane w IC. Ścież-
ka rozwoju coacha to jednak nie tylko ukończone szkole-
nie. Równie istotna jest liczba odbytych sesji, informacja 
o tym, czy coach poddaje swoją praktykę superwizji oraz 
czy stale się doskonali i  przestrzega kodeksu etycznego. 
Także pierwotna edukacja coacha (studia, które ukończył) 
oraz doświadczenie zawodowe w  ramach prowadzonego 
coachingu mają istotne znaczenie przy doborze coacha. 
Warto więc zainwestować czas i wysiłek we właściwy do-
bór dostawcy coachingu, by cieszyć się potem wymierny-
mi i długotrwałymi efektami. By dowiedzieć się więcej, jak 
wybrać odpowiedniego coacha, polecam artykuł, którego 
współautorką jest Mirosława Huflejt-Łukasik: „Profesjo-
nalny coach – co powinien wiedzieć i potrafić? Jak wybie-
rać coachów do organizacji” w książce pod redakcją Lidii 
Czarkowskiej „Business coaching jako dźwignia rozwoju 
przedsiębiorczości”.
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Marka osobista to nie to samo co tzw. elevator pitch. Ty-
powy elevator pitch ma na celu przekazanie w kilku zda-
niach, kim jest lider. I o ile warto być przygotowanym do 
wygłoszenia takiej krótkiej przemowy, jest ona tylko wierz-
chołkiem góry lodowej, jeśli chodzi o markę. W budowa-
nie marki wpisanych jest o wiele więcej elementów, które 
trzeba przemyśleć i które muszą ze sobą współgrać. Trzeba 
wiedzieć przede wszystkim, co w naszych działaniach spra-
wia, że jesteśmy wyjątkowi i wyróżniamy się; czy sposób, 
w jaki się komunikujemy, jest  spójny i charakterystyczny 
tylko dla nas; czy zawsze dajemy taką samą wartość klien-
tom. Każdy z  tych elementów wymaga dogłębnej analizy 
oraz stworzenia strategii, która pomoże konsekwentnie 
wdrażać opracowany projekt.

MARKA OSOBISTA LIDERA A REPUTACJA FIRMY
Według Karen Leland, marka osobista lidera jest tak samo 
ważna jak marka firmy. W swojej książce pt. „The Brand-
-Mapping Strategy” autorka przytacza wyniki badań, któ-
re sugerują, że  48 proc. reputacji firmy zależy od lidera. 
Z tego względu obowiązkiem każdego przywódcy powin-
no być budowanie marki osobistej, które uzupełnia markę 
biznesową organizacji. Działanie to nie powinno być jed-
nak wypadkową budowania marki biznesowej, a  dobrze 
przemyślaną strategią, opartą na dogłębnej analizie swoich 
mocnych i słabych stron.
Strategia budowania marki osobistej lidera nie powinna się 
jednak ograniczać do samej organizacji. Według Leland, 
zbyt często zdarza się, że liderzy budują markę, która koń-

Marka osobista  
lidera

Zarządzanie marką lidera jest jak zarządzanie pakietem akcji na giełdzie. 
Wymaga nieustannego decydowania, jak podnieść jej wartość, oraz wie-
dzy, w które umiejętności i kompetencje zainwestować w trakcie trwania 
kariery, a w które nie. Trzeba wiedzieć, jak marka jest postrzegana oraz 
jak zapewnić mierzalny zwrot z inwestycji jej odbiorcom. Rolą lidera jest 
zdefiniować swoją markę, jeszcze zanim zrobi to ktoś inny. 

czy się poza murami firmy, lub że nie poświęcają wystar-
czająco dużo czasu na promowanie oraz zarządzanie swoją 
reputacją w  branży. Tymczasem, jak pokazuje przykład 
wielu liderów ze świata biznesu czy polityki, kreowanie 
wizerunku na zewnątrz ułatwia zarządzanie marką firmy. 
Dobrze znanym przykładem jest twórca Virgin Group, 
Richard Branson, który nie tylko odniósł sukces w swoich 
przedsięwzięciach biznesowych, lecz także stworzył silną 
markę osobistą.  
Brytyjski przedsiębiorca znany jest z  wielu niezwykłych 
działań, które przyniosły rozgłos jego marce ‒ takich jak 
pierwszy przelot balonem nad Atlantykiem, najszybsze 
przepłynięcie kanału La Manche amfibią czy pokonanie 
tego samego dystansu na kitesurfingu w wieku blisko 62 lat. 
Jak przyznał sam Branson, liczył na to, że rozgłos związany 
np. z przelotem balonem zapewni marce Virgin światową 
rozpoznawalność i poważanie. I tak się stało, a dzięki temu, 
że dodatkowo często angażował się w akcje charytatywne, 
zyskał reputację osoby lubiącej wyzwania, ale jednocześnie 
dbającej o środowisko.

WRODZONE TALENTY I UMIEJĘTNOŚCI
Skuteczna strategia budowania marki osobistej lidera po-
winna uwzględniać jego cele oraz wrodzone talenty. Ucze-
nie się nowych rzeczy nie zawsze ma sens, zwłaszcza jeżeli 
można wykorzystać własne zasoby i wrodzone zdolności. 
Przykładowo, jeżeli lider ma zdolności pisarskie, prowa-
dzenie np. bloga może wpisywać się w  jego strategię bu-
dowania marki, jak to robił np. Guy Kawasaki z  Apple 

trener i specjalista ds. PR  
w Grow Szkolenia Coaching 
Doradztwo HR
katarzyna@grow.edu.pl
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czy Mark Andreessen z  Netscape. Jeżeli natomiast jest 
doskonałym mówcą, może to wykorzystać, występując pu-
blicznie, tak jak to robił Steve Jobs, którego przemówienia 
zyskały światowy rozgłos. Bez względu jednak na to, jakie 
talenty kto posiada, ważne jest, by kierować je do  klientów 
i  pracowników poprzez właściwy kanał komunikacyjny, 
np. blog, prasę tradycyjną, podcasty itd. 

WSPARCIE DLA PRACOWNIKÓW
W kreowaniu marki lidera chodzi o coś więcej niż tylko on 
sam. Chodzi o relacje, jakie nawiązuje z klientami, pracow-
nikami, zespołem i  lokalną społecznością. Chodzi o  jego 
wiarygodność i stosunek do ludzi. O to, jak się prezentu-
je oraz jaką wizję stworzył dla swojej organizacji. Przede 
wszystkim jednak ważne jest to, czy lider potrafi inspiro-
wać innych, aby podążali za nim i wspólnie podnosili war-
tość firmy. A to można osiągnąć, m.in. udzielając wsparcia 
pracownikom w trudnych dla nich momentach. 
Takiego wsparcia udzielił pracownikom np. Logan 
Green, współzałożyciel firmy Lyft świadczącej usługi 
transportowe poprzez aplikacje mobilne. Green, który 
nie napisał żadnej książki i ma nie więcej niż 7500 ob-
serwujących na Twitterze, znalazł się wśród osób, które 
otwarcie udzieliły poparcia uchodźcom i  imigrantom 
w  momencie, gdy prezydent Donald Trump wydał za-
kaz przyjmowania przez Stany Zjednoczone uchodźców 
z  siedmiu krajów muzułmańskich: Iranu, Iraku, Libii, 
Somalii, Sudanu, Syrii i  Jemenu. Wsparcie tej grupy 
pracowników nie tylko wzmocniło jego markę osobistą, 
lecz także przyczyniło się do sukcesu firmy, która po 
raz pierwszy wyprzedziła swojego rywala, firmę Uber, 
w ilości zamawianych dzięki aplikacji taksówek. 

POPARCIE DLA SPRAW SPOŁECZNYCH
Wielcy liderzy znani są często ze wspierania różnego ro-
dzaju kampanii społecznych, co ma ogromny wpływ na 
ich wizerunek w społeczeństwie. Sheryl Sandberg, która 
od momentu dołączenia do Facebooka w 2008 r. w krót-
kim czasie przyczyniła się do wzrostu jego dochodów, 
stała się np. pierwszą kobietą, która zasiadła w zarządzie 
firmy. W  książce zatytułowanej „Lean in” opisuje zma-
gania z  przebiciem się przez szklany sufit w  firmie oraz 
trudności, jakie napotkała, próbując pogodzić obowiązki 
macierzyńskie z  obowiązkami w  firmie. Tym samym jej 
głos został zapamiętany w kampanii przeciwko  dyskry-
minacji kobiet w miejscu pracy.
Podobną popularnością cieszyła się Michelle Obama, 
która jako pierwsza dama podjęła wiele działań charyta-
tywnych: wspierała pracujące matki, udzielała pomocy 
rodzinom wojskowych, organizowała kampanie spo-
łeczne na rzecz zdrowego odżywiania. Zyskała dzięki 
temu szerokie grono zwolenników i  zbudowała silną 
markę osobistą.
W  dzisiejszym świecie budowanie marki lidera to coś 
więcej niż tylko dbanie o  swój wizerunek. Bycie lide-
rem wykracza dalej niż stanowisko i zakres obowiązków, 
z których jest on rozliczany. Przywództwo XXI w. musi 
dostarczać ludziom wartość, wspierać ich w  rozwiązy-
waniu problemów oraz stwarzać organizacjom moż-
liwości rozwoju. I  na tym właśnie powinna opierać się 
marka lidera.

Źródła:
· Karen Leland, „The Brand Mapping Strategy: Design, Build, 
and Accelerate Your Brand”,  Entrepreneur Press, June 2016.
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Ekspert,  
czyli właściwie  
– kto?

Ekspert jest osobą o specjalistycznej wiedzy w danym zakresie, która łączy 
teorię z praktyką. Eksperci od zawsze byli cenieni za swój profesjonalizm, 
ponieważ potrafili znaleźć rozwiązanie precyzyjnie dostosowane do kon-
kretnego problemu o wiele szybciej niż inni. Nic więc dziwnego, że wzbu-
dzali zaufanie i byli autorytetami, a o tym marzy obecnie wielu ludzi. 

Można zauważyć, że w  dzisiejszych czasach jedna dzie-
dzina dzieli się na różne specjalizacje, np. informatyka. 
Kiedyś wystarczył jeden fachowiec i zajmował się kompu-
terem kompleksowo – dziś jest ktoś inny odpowiedzialny 
za sprzęt, architekturę sieci, programowanie, aplikację, web 
design itp. W przyszłości prawdopodobnie podział będzie 
jeszcze bardziej szczegółowy, jest to więc najlepszy mo-
ment na to, by wybrać swoją dziedzinę.
Aby stać się ekspertem w swojej branży, należy:

ZREZYGNOWAĆ Z TEGO, CO NIE BUDUJE  
EKSPERTYZY
Nie powinno się być człowiekiem wielozadaniowym, 
o  czym często zapominają przedsiębiorcy, występujący 
w kilku rolach: wykonawcy usługi, księgowego, obsługują-
cego serwis i  jednocześnie  klienta. Potrafią wszystko, ale 
w  niczym nie są ekspertami. W  tej chwili przy tak dużej 
mnogości różnych rozwiązań nie da się już być specjalistą 
od wszystkiego. Należy więc zrozumieć, z czego zrezygno-
wać i co niepotrzebnie zabiera czas. Dopiero po tym kroku 
jest szansa na stanie się ekspertem, ponieważ nie będzie 
elementów, które rozpraszają, marnują czas i nie pozwalają 
skupić się na tym, co naprawdę ważne. Fo
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ZAJMOWAĆ SIĘ TYM, CO ZBLIŻA  
DO BYCIA EKSPERTEM
Gdy podjęta zostanie decyzja w sprawie tego, czego nie 
robić, warto się zastanowić nad tym, co będzie najlep-
szą specjalizacją. Nie ma sensu angażować się w  wiele 
dziedzin, jeśli chce się budować ekspertyzę, ale wytrwale 
podążać w jednym kierunku. Należy skupić się na tym, 
co najbardziej nam odpowiada, co jest opłacalne albo 
jest zgodne z  posiadanym talentem i  naturalnym flow. 
Właśnie temu należałoby poświęcić jak najwięcej uwa-
gi i  każdego dnia w  tej dziedzinie się konsekwentnie 
dokształcać. Skupienie się na jednej rzeczy pozwala na 
przyspieszenie. 
Jeśli ktoś miałby problem ze znalezieniem właściwej drogi, 
powinien przeanalizować swoją historię i zadać sobie pytanie: 
„W czym jestem najlepszy? Co przychodziło łatwo?”. Jeśli znaj-
dzie się wiele takich dziedzin, warto kontynuować autoanali-
zę: „Co będzie dla mnie przyjemniejsze w przyszłości?” albo 
„Co pomoże mi szybciej zrealizować cel?”. Jeżeli celem byłaby 
wolność finansowa, dobrze jest rozpatrzyć, która z umiejętno-
ści jest bardziej pożądana na rynku pracy i bardziej opłacalna. 
Następnie warto wyznaczyć sobie granicę, np. rok, trzy, pięć 
lat, i zająć się tylko wybraną dziedziną, aby stać się w niej 
ekspertem. Jeżeli ktoś tymczasem zmieni zdanie, będzie 
już wystarczająco dobrym specjalistą w danej dyscyplinie, 
może więc ewentualnie rozwijać dodatkowe kompetencje.  

POGODZIĆ SIĘ Z TYM, ŻE NIE BĘDZIE SIĘ  
EKSPERTEM OD WSZYSTKIEGO
Należy zaakceptować to, że nie wszystko da się zrobić sa-

memu. Czasami potrzebna jest pomoc z  zewnątrz. War-
to skupiać się na swoich mocnych stronach, a wszystkie 
pozostałe zajęcia oddelegować lub zlecić specjaliście. 
Koncentracja na rzeczach zbędnych może być stratą 
czasu, który mógłby być wykorzystany w zgłębianiu wy-
branej dziedziny.  Można to porównać do związku mał-
żeńskiego – jeśli zapadnie decyzja, by być z kimś przez 
całe życie, to nie będzie się ze wszystkimi innymi.

ZNALEŹĆ COŚ, CO NAS WYRÓŻNIA
Bycie ekspertem, o którym nikt nie wie, nie ma sensu. 
Swoją oryginalność należy eksponować. To forma pro-
mocji, dzięki niej jest się o wiele łatwiej zapamiętanym. 
Warto znaleźć jakąś cechę, która nas wyróżnia, i zamiast 
ją ukrywać, eksponować ten atut, by ludzie mogli się 
dowiedzieć, że jest się w  danej dziedzinie ekspertem. 
W większości eksperci mają też wypracowane stanowi-
sko na dany temat i wyróżniają się swymi pomysłami. 
Trzeba mieć jednak na uwadze to, że nie powinno się 
na tym poprzestać. Świat idzie cały czas do przodu, bez 
przerwy coś się zmienia, a prawdziwi specjaliści posze-
rzają cały czas swoje kompetencje. Dobrym przykładem 
może być lekarz, który po 40 latach praktyki wciąż jeździ 
na sympozja i kształci się w wybranej dziedzinie. Należy 
być świadomym, że trzeba iść z duchem czasu i rozwijać 
się nieustannie. Warto jednak pamiętać o  tym, że eks-
pertem jest też osoba, która niekoniecznie musi mieć 
wykształcenie i  dyplom z  określonej dziedziny, ale jest 
kimś, kogo inni ludzie uważają za specjalistę i cenią do-
świadczenie, jakie posiada.

reklama
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Obok setek artykułów poruszających podobną tematykę 
istnieje zaledwie kilka rzeczowych definicji i  wyjaśnień, 
czym jest strefa komfortu i  w  jaki sposób odnosi się do 
naszego życia. Z jednej strony jest to przestrzeń, w której 
czujemy się bezpieczni. Wynika to z tego, że sami tę prze-
strzeń definiujemy z racji poruszania się w niej na co dzień. 
Z drugiej strony strefa komfortu nie jest tym, w czym żyje-
my, a więc istnieje w każdym aspekcie ludzkiego życia, któ-
rego nie doświadczyliśmy na własnej skórze. Na tej pod-
stawie nasuwa się prosty wniosek, że zdefiniowanie owej 
strefy dla każdego z nas jest kwestią indywidualną i zależy 
od własnych doświadczeń życiowych, sfery prywatnej i za-
wodowej, a także zainteresowań i pasji. 

DEFINIUJ GRANICE
Czytając o definiowaniu granic, najprawdopodobniej więk-
szość czytelników ma na myśli to, w  jak wielu aspektach 
może rozpocząć poszerzanie swojej strefy komfortu już 
teraz. Nic bardziej mylnego. Granica, którą należy ustalić, 
to nieprzekraczalny poziom własnego zaangażowania, aby 
zachować higienę umysłu. Właściwe nastawienie sprawi, że 
podejmowane działanie stanie się trwałe i systematyczne. 
Dzięki podejściu do zagadnienia w przysłowiowy chłodny 
sposób zyskamy znacznie więcej. Co ciekawe, często ludz-
ki charakter sprawia, że zachowanie dystansu już na tym 
etapie dla typowych sangwiników może być wyzwaniem 

Przekraczając  
granice

Mentorzy z zakresu rozwoju personalnego wmawiają nam, że przekracza-
nie własnych słabości i poszerzanie strefy komfortu przynosi szczęście 
w postaci rozwoju osobistego, a przede wszystkim osiąganych wyników. 
Podobno wystarczy kilka minut dziennie, aby mieć realny wpływ na gra-
nicę naszego swobodnego poruszania się w danym aspekcie i móc cieszyć 
się życiem. Jednak czy codzienna męczarnia związana z przesuwaniem 
granicy to najlepszy sposób na to, aby uzyskać szczęście?

samym w sobie. Granica ta to pierwszy kluczowy element, 
który pozwoli na budowanie kondycji psychicznej, gdzie 
pożądana postawa, przeradzająca się z  czasem w  nawyk, 
funkcjonuje na podobnych zasadach jak ludzki mięsień. Je-
żeli jest poddawany właściwemu treningowi, odpowiednio 
rozgrzewany i  stopniowo rozciągany, jest w  stanie zapro-
wadzić dalej niż mięsień zerwany z powodu przetrenowa-
nia. Z tego samego powodu powinniśmy zadbać o mięsień 
strefy komfortu i trenować go z jasno sprecyzowanym ce-
lem. Właśnie dlatego tak istotne jest, aby być świadomym 
własnych celów życiowych i poziomu ambicji. Te elementy 
pomogą w określeniu, która strefa komfortu rzeczywiście 
ma dla nas prawdziwe znaczenie i dla której warto treno-
wać mięśnie poszerzające poczucie bezpieczeństwa. Warto 
pamiętać przy tym, aby obrane cele były właściwe i realne, 
ponieważ ich osiągnięcie najczęściej zostaje okupione rów-
nie realnym kosztem i ciężką pracą.

DEFINIUJ SEGMENT
Zanim obierzesz cel, warto sprawdzić, na jakim poziomie 
poszerzania strefy komfortu w danym aspekcie znajdujesz 
się obecnie. Przeanalizujmy sytuację na przykładzie tre-
ningu biegacza. Jeżeli podczas treningu biegniesz z osobą 
towarzyszącą, która w trakcie biegu może swobodnie pro-
wadzić konwersację, podczas gdy tobie trudno jest złapać 
oddech, jest to jeden z punktów odniesienia. Strefa kom-
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fortu osoby towarzyszącej jest przesunięta o wiele dalej niż 
twoja. Mimo to, jeżeli problem z  kondycją jest jedynym, 
masz szansę w  niedługim czasie wystartować w  marato-
nie. Jeśli jednak pojawiają się poważniejsze przeszkody 
do pokonania związane z  naturalnymi predyspozycjami, 
jak odbiegające od normy ciśnienie krwi lub niewłaściwa 
dla tego sportu budowa mięśni, wówczas może się okazać, 
że startując z obecnego poziomu, nie wystarczy czasu na 
to, aby uzyskać wymarzony cel. Kolejny ważny element to 
emocjonalny bodziec motywacyjny, który stanowić będzie 
stabilny fundament działania. Pytanie więc, czy ukończe-
nie maratonu ma jakiś realny wydźwięk, czy jest to jedynie 
kwestia cyfry związanej z uzyskanym czasem oraz zalicza-
niem kolejnych podobnych imprez.

DEFINIUJ ŚREDNIĄ I METĘ
Startując w  maratonie liczącym 42 kilometry, który 
w  naszym przykładzie stanowi przenośnię poszerzania 
strefy komfortu, zanim jeszcze wyruszymy na start, war-

to zaplanować zwieńczenie biegu. Jest to o  tyle ważne, 
że nie ma znaczenia, z  jaką intensywnością i  tempem 
obranej drogi rozpoczniemy ani z jaką prędkością ukoń-
czymy zmagania. Jedyne, co w  tym wypadku się liczy, 
to średnia, składająca się na całość. Jeżeli już na samym 
początku wystartujemy z impetem, bez odpowiedniej 
rozgrzewki, wprawy oraz właściwego wejścia w  bieg 
możemy narazić się na kontuzję, która uniemożliwi nam 
dotarcie na metę. To idealny przykład sytuacji, w  któ-
rej po powrocie z pracy realizujemy codzienne treningi 
poszerzające strefę komfortu. Zbyt duża intensywność 
może doprowadzić do zniechęcenia, które sprawi, że roz-
wój osobisty zamiast ciekawej przygody i samorealizacji 
zamieni się w  poczucie konieczności i  żmudnej pracy. 
Lepiej jest zatem wybrać dwa dni w  tygodniu, podczas 
których wykonamy kompleksowy trening umysłu. Obie-
rając strategię długoterminową, nie tylko dotrzemy na 
metę, uzyskując dobry rezultat, lecz także  przeżyjemy 
przy tym świetną zabawę.

Granica to pierwszy kluczowy  
element, który pozwoli na budowanie 
kondycji psychicznej, gdzie pożądana 
postawa, przeradzająca się z czasem 
w nawyk, funkcjonuje na podobnych 

zasadach jak ludzki mięsień.
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ANDRZEJ
STĘPIEŃ

trener firmy szkoleniowej 
Gamma

Inwestowanie w szkolenia  i rozwój zawodowy pracowni-
ków jest korzystne zarówno dla nich, jak i dla firm. Udział 
w różnych działaniach szkoleniowych skutkuje rozwojem 
zawodowym i  zapewnia realizację długoterminowych ce-
lów zawodowych pracowników oraz powoduje większe 
zadowolenie z  pracy. Korzyścią dla firm natomiast jest 
zwiększenie wydajności i  zmniejszenie rotacji pracowni-
ków, zwłaszcza pokolenia Y i Z.
Szerokie wejście do firm najpierw pracowników z  poko-
lenia Y, a obecnie pracowników pokolenia Z funkcjonują-
cych w „globalnej  wiosce” powoduje, że  na rynku polskim 
widoczne są te same potrzeby związane z metodami szko-
leniowymi co w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. 
Te dwa pokolenia mają wspólną potrzebę ‒ potrzebę roz-
woju jako jeden z najważniejszych motywatorów w pracy. 
Można powiedzieć, że to nic nowego, ponieważ inni pra-

Essence learning 
atrakcyjnie,  
szybko i na temat

Zespół serwisów Digital Media Services w Europie Zachodniej przepro-
wadził ankietę dla ponad 200 pracowników zatrudnionych w  pełnym 
wymiarze czasu pracy dotyczącą ich doświadczeń ze szkoleniami kor-
poracyjnymi, a także przemyśleń i wyobrażeń na temat różnych metod 
szkoleniowych. Chociaż przytłaczająca większość pracowników docenia 
możliwości szkolenia firmowego, jedna trzecia ankietowanych stwierdzi-
ła, że metody stosowane przez firmy nie są produktywnym wykorzysta-
niem ich czasu, kolejna jedna trzecia oceniła, że nie są interesujące ani 
angażujące1. Oznacza to, że tradycyjne metody szkolenia nie spełniają 
obecnie oczekiwań pracowników firm.

cownicy potrzebują tego samego, jednak te pokolenia mają 
jeszcze inne potrzeby zasadniczo wpływające na kształt 
procesów szkoleniowych. To pokolenia, dla których ważne 
jest, aby wszystko działo się natychmiast i nie zajmowało 
dużo czasu. Warsztat, na który trzeba poświęcić dwa dni 
i  kształtować kompetencje zarówno te, które są w  danej 
chwili potrzebne, jak i  te, które potrzebne nie są, to naj-
normalniej strata czasu. Nie bez znaczenia dla młodych 
pokoleń jest również równowaga między życiem prywat-
nym a zawodowym. Okoliczności wymagające poświęce-
nia czasu prywatnego na wyjazd lub nadrabianie zaległości 
w pracy wynikłych z dwudniowej nieobecności są dla tych 
pokoleń nie do zaakceptowania. Ta sytuacja powoduje, że 
nowoczesne metody szkoleniowe idą w kierunku ograni-
czenia czasu przeznaczonego na szkolenie i  skupienie się 
na celu szkolenia. Stąd nazwa tego typu krótkiej formy 
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szkoleniowej – „Essence learning”. Szkolenie tego typu 
trwa bardzo krótko, zajmuje od 2 do 4 godzin i jest skon-
centrowanym połączeniem wystąpienia motywacyjnego 
oraz treningu umiejętności. Krótkie formy szkoleniowe 
(KFS) szeroko stosowane na świecie w Polsce są ciągle no-
wością i  niewiele firm szkoleniowych wprowadziło je do 
swojej oferty. Jedną z firm, która w swoim portfolio ma ta-
kie szkolenie, jest Gamma. Na bazie jej doświadczeń może-
my powiedzieć, że struktura KFS składa się z trzech części:

INSPIRACYJNEJ
Przeprowadzona jest w formule stosowanej przez mówców 
motywacyjnych, jednak w o wiele krótszej formie. W cieka-
wy i inspirujący sposób przedstawiane są wnioski z badań, 
modele i teorie stanowiące podstawę merytoryczną dalszej 
części warsztatów. 

PRAKTYCZNEJ
Ta  część warsztatu poświęcona jest praktycznym ćwicze-
niom. Ćwiczenia są krótkie i  intensywne, koncentrujące 
się na jednej konkretnej umiejętności lub wąskim zestawie 
umiejętności z obszaru poruszanej tematyki. 

WDROŻENIOWEJ
Ostatnia faza warsztatów ma przygotować uczestników do 
zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w realiach zawo-
dowych. Polega na zaplanowaniu przede wszystkim działań, 
które mogą zostać podjęte w  ciągu najbliższych trzech dni 
i dać szybkie efekty. Takie podejście ma na celu zaktywizowa-
nie uczestników  bezpośrednio po warsztatach, kiedy jeszcze 
silnie działa efekt świeżości.   

Należy podkreślić, że ważna jest nie tylko struktura KFS, 
lecz także atrakcyjna forma. Scenariusz tego typu warsz-
tatu może się odnosić do tematów zaczerpniętych z kul-
towych filmów (Gwiezdne wojny, Mission: Impossible etc.), 
wartość merytoryczna do najnowszych trendów (turku-
sowe organizacje, design thinking etc.) czy też nowych 
technik szkoleniowych (trening mentalny, praca z karta-
mi czy klockami etc.).
KFS to przyszłościowa forma szkoleń, z której firmy będą 
zmuszone korzystać coraz częściej, chcąc zmierzyć się 
z  wyzwaniami biznesowymi i  oczekiwaniami pokoleń Y 
i Z. Warto się nimi również zainteresować ze względu na 
zalety tej formy, którymi są:
– Oszczędność czasu – ważna nie tylko z  punktu widzenia 
pracownika, lecz także  firmy. Atrakcyjność formy – wykorzy-
stanie szeroko pojętego edutainmentu w scenariuszach zajęć.
– Niższe koszty – obecnie większym kosztem szkolenia jest 
czas pracy uczestnika poświęcony na szkolenie, a  nie na 
pracę, niż sama cena szkolenia.
– Większa liczba uczestników – mamy tu możliwość pra-
cy z większą ilością uczestników niż w przypadku trady-
cyjnych szkoleń – ich liczba może sięgać nawet 40 osób.
Większe możliwości organizacyjne ‒ dział HR, wybierając 
tematy tworzące przekrojowy projekt rozwojowy, ma więk-
sze możliwości precyzyjnego dotarcia do dedykowanych 
grup i możliwość zapraszania na szkolenie na dany temat 
pracowników z różnych działów firmy.

Przypisy:
1 InterCall survey 2015.
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Sytuację dodatkowo komplikował fakt, że używał specjali-
stycznego słownictwa, w  tym wiele zwrotów branżowych 
i  anglojęzycznych. Po skończonym wystąpieniu zapadła 
pełna oczekiwania cisza. Do schodzącego ze sceny pod-
szedł jego kolega, poklepał go po ramieniu i  wyszeptał 
z uśmiechem: „Stary, twoja wiedza cię pokonała”.
Ta anegdotyczna historia pokazuje, że pomimo ogromnej 
wiedzy, dobrze przygotowanej wizualnie i  strukturalnie 
prezentacji jest jeszcze wiele czynników mających wpływ 
na jakość odbioru, a w rezultacie na realizację celów, które 
stawiamy przed naszym wystąpieniem. 
Na temat wystąpień publicznych napisano już wiele mate-
riałów, w końcu sprawa dotyczy szkoleniowców, kierowni-
ków, mówców. My chcielibyśmy zwrócić uwagę na pracę 
głosem oraz metody aktywizowania uczestników, takie jak 
storytelling, czy techniki współbrzmienia Nancy Duarte. 
Za jedną ze skuteczniejszych metod oddziaływania na roz-
mówców jest koncepcja „współbrzmienia”, czyli swoistej jed-
ności pomiędzy nadawcą  a grupą słuchaczy. Rolą prezentera 
jest zatem znalezienie wspólnego języka z audytorium po-
legającego na zrozumieniu ich potrzeb i dostrojeniu się do 
nich z własnym przekazem. Skuteczna prezentacja pozwala 
wywołać u ludzi pożądane zmiany, zainspirować, przekonać 
do podjęcia oczekiwanego działania itd. Mogłoby się wyda-
wać, że nie jest to trudne, jednak większość prezentacji od-
bieramy jako nudne i  mało przekonujące.

Jak dobrze 
współbrzmieć  
z audytorium

SYLWESTER 
PIETRZYK

trener i konsultant  
zarządzania ASPEKT HR,
sylwekp@wp.pl

Podczas jednego z ostatnich konferencyjnych wystąpień w Warszawie je-
den z prelegentów, niewątpliwie o ogromnej wiedzy, z niebywałą pasją 
przedstawiał zagadnienia, niestety na poziomie znacznie przekraczają-
cym potrzeby i możliwości słuchaczy. 

Opowiadanie historii jest stare jak ludzkość. Pozwalało na 
przekazywanie uniwersalnych wartości, budowało tożsa-
mość grup. Storytelling, czyli włączanie w tok narracji roz-
maitych historii ilustrujących myśl przewodnią prezentacji, 
znacznie podnosi atrakcyjność wypowiedzi. Nikt nie lubi 
narcystycznych prezenterów ukierunkowanych na sobie. 
Pamiętajmy, że naszym bohaterem jest nasze audytorium. 
Przygotowując historię do wygłoszenia podczas prezentacji, 
warto przeanalizować jej strukturę. Po pierwsze, mamy do 
osiągnięcia cel, od którego dzielą nas różnego rodzaju prze-
szkody i  wyzwania. Jednak na końcu drogi po pokonaniu 
wszystkich przeciwności czeka nas nagroda (transformacja 
słuchaczy), która rekompensuje nam wszystkie trudy. Po 
drugie, każda prezentacja składa się z kilku etapów: na po-
czątku wystąpienia następuje zawiązanie akcji, która jest roz-
wijana w toku narracji, w odpowiednim momencie pojawia 
się jej punkt kulminacyjny i zakończenie, wygaszenie akcji. 
Przykładem tu może być prezentacja na temat motywowa-
nia pracowników. Możemy standardowo na kolejnych slaj-
dach wymieniać zasady motywowania pracowników lub 
podać historię, która zainspiruje nasze audytorium. 

PRZYKŁAD 1
BIEŻĄCA TRUDNA SYTUACJA
Brytyjska trenerka i szkoleniowiec Maria Clews podczas 
jednej z  prezentacji podała kiedyś przykład, gdy osiem-

MONIKA 
ZALEWSKA

trener rozwoju osobistego, 
istruktor DRAMY
monika@m2pm.eu
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naście lat wcześniej, będąc kierownikiem, została matką 
i musiała godzić te dwie role po powrocie z urlopu ma-
cierzyńskiego.

PRZESZKODY
Pewnego razu musiała wyjść wcześniej do domu, ponieważ 
opiekunka nie mogła zostać dłużej z jej małą córką. Popro-
siła swojego kierownika o pozwolenie na wcześniejsze wyj-
ście do domu. Usłyszała od niego, że to jej problem. Jeśli 
nie może pogodzić obowiązków zawodowych z opieką nad 
dzieckiem, powinna zrezygnować z pracy.

TRANSFORMACJA
Po latach stwierdziła, że była to dla niej lekcja pokazują-
ca, czego nie robić, będąc kierownikiem. Dzisiaj zarządza 
dużymi zespołami i projektami, a jej były kierownik mimo 
upływu lat cały czas tkwi w tym samym miejscu, bez awan-
su. Ta sytuacja nauczyła ją, jak ważna w pracy kierownika 
jest empatia oraz dawanie innym wsparcia.
Warto zadbać o  to, aby przywołany przykład został opo-
wiedziany w sugestywny sposób. Pomogą nam w tym zale-
cenia dotyczące pracy głosem.
Pracuję ze szkoleniowcami i mówcami, widzę i  słyszę, że 
rzeczywiście głosu używają na szkoleniach wyłącznie do 
mówienia. Dodam: do mówienia nawykowego, czyli takie-
go, którym również posługują się na co dzień, kiedy nie 
stoją na sali szkoleniowej. Na co dzień niestety nie dbamy 
o kulturę mówienia, często mówimy niezrozumiale, mono-
tonnie, szybko, cicho. 
Mówca ma nauczyć, zmotywować, pomóc zapamiętać, 
skupić uwagę, wpłynąć na ludzi i do tego nie wystarczy na-
wykowe mówienie.
Przenoszenie nawykowego mówienia codziennego na salę 
jest błędem. Zarządzanie głosem na sali wymaga profesjo-
nalnego przygotowania.
Głos, podstawowe narzędzie pracy prezentera, w znacznym 
stopniu decyduje o możliwości wykonywania tej pracy. Wie-
logodzinne operowanie głosem (zmęczenie), stres, brak przy-
gotowania w zakresie ustawienia głosu powodują, że jest on 
szczególnie narażony na działanie negatywnych czynników. 
Dlatego w utrzymaniu zdrowego głosu najważniejsze są:
– Umiejętność eliminacji napięć (rozluźnienie ciała, ale nie 
luz – bezwład).
– Wdrożenie technik umożliwiających długotrwałe mó-
wienie bez wysiłku i obciążania gardła.
– Przestrzeganie zasad codziennej profilaktyki i higieny głosu.
– Występujący ma mówić aktywnie.
Wśród osób występujących publicznie znane jest twierdze-
nie, że „prezenter ma być sobą, ale na wyższych obrotach”. 
Tak samo jest z mową. Ma ona być tak wyćwiczona, że wy-
daje się naturalna. Wiarygodność, spójność, autentyczność 
są najważniejsze w przekazie i budowaniu marki.
Twój głos zatem ma być aktywny:
– budzić ciekawość,
– skupiać uwagę,
– być wiarygodnym (naturalnym),
– zmiennym dynamicznie,
– silnym (w sensie przekonania, nie głośności).

Ten, kto pracuje nad swoim głosem, przede wszystkim musi 
chcieć mówić, chcieć podzielić się swoją energią i wiedzą.
Jak zatem naturalnie i  aktywnie mówić? Jaka jest droga 
mówcy do tego, żeby potrafił wykorzystywać swój głos 
świadomie, jako narzędzie do budowania wizerunku 
i wpływania na ludzi? 

MÓWCA MA SWOIM GŁOSEM ZARZĄDZAĆ:
Po pierwsze, powinien wzmacniać swoją samoświado-
mość, czyli wiedzę na temat tego, jak brzmi jego głos, jakie 
ma tempo mówienia, jakich rejestrów używa, jak brzmi 
jego głos również w  stresie, jakie skojarzenia budzi jego 
głos, jak intonuje swoje wypowiedzi itp.
Po drugie, ma zdawać sobie sprawę ze swojego potencjału 
w  głosie, czyli zidentyfikować mocne strony i  wyznaczyć 
obszary do rozwoju. Poznać konkretne ćwiczenia i techniki, 
które pomogą mu kształcić i świadomie zarządzać głosem.
W  ostatnim punkcie ma rozwinąć samokontrolę, czyli 
w zależności od celu, audytorium, do którego mówi, kon-
tekstu i przestrzeni, w której mówi, powinien  umieć dosto-
sować swój głos i technikę mówienia do warunków.
Szkoleniowiec to osoba, która mówi ok. ośmiu godzin 
dziennie, w różnych warunkach i okolicznościach. Często 
jej pracy towarzyszy stres. Praca trenera, oprócz swojego 
piękna, wymaga dużej odporności psychicznej i  dobrej 
kondycji fizycznej. Szkoleniowiec najczęściej szkoli w kli-
matyzowanych salach, gdzie zazwyczaj powietrze jest 
suche. Jak w  takich warunkach zachowuje się głos? Źle 
prowadzony szybko się męczy i  odmawia posłuszeństwa. 
Nieświadomy mówca, chcąc wzmocnić głos, w  sytuacji 
zmęczenia lub stresu zaczyna „mówić gardłem”, męcząc 
struny głosowe. Trudno budować wtedy charyzmatyczny, 
porywający przekaz. 
Podane przykłady pokazują, że przy wystąpieniach struk-
tura prezentacji i praca głosem są równie ważne jak pre-
zentowane treści. Jeśli jednak treść nie jest zbyt atrakcyjna 
dla audytorium, zawsze możemy ją wzmocnić opisanymi 
metodami.

Bibliografia:
· Nancy Duarte, „Współbrzmienie. Znajdź wspólny język 
z odbiorcami twojej prezentacji”, Helion, Gliwice 2012.
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Jak zmniejszyć 
opór wobec 
zmian?

Nie ma wątpliwości co do tego, że jednym z czynników umożliwiających 
firmom funkcjonowanie na rynku jest ich ciągły rozwój. Dlaczego więc 
wielkie organizacje odnoszące ogromne sukcesy i cieszące się ogromnymi 
zyskami nagle upadają? 

Schemat działania tych firm jest zwykle podobny: lata ogrom-
nych zysków, po których następuje nagłe załamanie. Jack We-
lch, były prezes General Electric, powiedział: „Jestem przeko-
nany, że jeśli tempo zmian wewnątrz organizacji jest mniejsze 
niż tempo zmian w jej otoczeniu, jej koniec jest bliski. Jedyną 
niewiadomą pozostaje czas, w którym on nastąpi”.
Nadążanie za dynamicznie zmieniającym się otoczeniem 
biznesowym i  usługowym bywa jednak bardzo trudne, 
szczególnie jeśli napotyka się na opór w  postaci ludzkiej 
niechęci do wprowadzania zmian. Czy istnieje jednak le-
karstwo na tę naturalną skłonność człowieka do utrzymy-
wania status quo? Niechęć wobec zmiany nie jest przecież 
przypadkiem odosobnionym, firmy wydają ogromne pie-
niądze na systemy skutecznego wdrażania zmian. Wzbu-
dzenie w  pracownikach motywacji do korzystania z  pro-
ponowanych usprawnień bywa syzyfową pracą. Nieufność 
wobec wprowadzanych nowości jest postawą, której może 
się spodziewać każdy pracodawca, który planuje wprowa-
dzanie innowacji w swojej organizacji.
Jednym z  podstawowych zadań kadry zarządzającej jest 
stworzenie takiej kultury organizacji, w której atmosfera bę-
dzie sprzyjała wdrażaniu zmian. Czym jednak charakteryzu-
je się kultura organizacyjna sprzyjająca ciągłemu rozwojowi? 
Jednym z  czynników, który może powodować aktywny 
wzrost oporu wśród pracowników, jest ciągły nacisk na 
wprowadzanie innowacyjnych zmian polegających nie-
rzadko na nowoczesnych technologiach. Innowacje te 
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często mają charakter spektakularny, wprowadzane są 
z  rozmachem, a do ich wdrożenia zatrudniane są niejed-
nokrotnie zewnętrzne firmy. Tymczasem wdrażanie zmian 
niewywołujących aktywnego oporu to umiejętność wpro-
wadzania ich w  najmniejszych możliwych dawkach – to 
cykl ciągłej zmiany, nieustanny proces doskonalenia pole-
gający na angażowaniu wszystkich pracowników w szuka-
nie sposobów uczynienia ich pracy bardziej efektywną. Im 
większa zmiana i impet jej wprowadzania, tym większy bę-
dzie prawdopodobnie opór pracowników, którym zmiana 
ta zostaje odgórnie narzucona.
Jedną z  pułapek, w  którą najczęściej wpadają przedsię-
biorcy, jest tworzenie nowej polityki firmy bez udziału 
pracowników niższych szczebli i  odgórne jej wprowa-
dzanie. Skutkiem takich posunięć jest zredukowanie 
człowieka do elementów maszyny, staje się on bezwładny 
i nie posiada żadnego wpływu na to, co się z nim stanie. 
Jedynym sposobem, w  jaki ta cząstka maszynerii może 
poczuć kontrolę nad swoim losem, jest odpowiedzenie 
aktywnym lub biernym oporem. Przeciwieństwem tego 
jest wprowadzanie polityki angażującej pracowników na 
wszystkich szczeblach organizacji w  proces ulepszania 

i rozwoju firmy. Wprowadzenie tej właśnie strategii było 
źródłem innowacyjnych zmian w  Toyota Motor Com-
pany. Przyczyniło się to do jej spektakularnego sukcesu 
i  odebrania firmie General Motors tytułu światowego 
lidera w  produkcji samochodów. W  przedsiębiorstwach 
stosujących zachodni styl zarządzania często przyjmuje 
się, że pracownicy powinni przestrzegać instrukcji, wy-
konywać swoje zadania i nie wykazywać się własną inicja-
tywą. Kolebką natomiast postawy przeciwnej jest Japonia 
i  filozofia kaizen, mówiąca o  wprowadzaniu zmian ma-
łymi krokami oraz angażowaniu pracowników w proces 
wprowadzania zmian na każdym szczeblu. W  stylu tym 
naturalne jest, że każda osoba pracująca w przedsiębior-
stwie nie tylko ma prawo do proponowania rozwiązań 
mających na celu usprawnienie działania organizacji, lecz 
także jest do tego nieustannie zachęcana. 
Coraz więcej firm widzi potrzebę tworzenia takiej kultu-
ry organizacyjnej, w której inicjatywa pracowników jest 
wysoko ceniona. Doceniając pracowników, budujemy 
most porozumienia i  zaufania, dzięki któremu o  wiele 
łatwiej przyjdzie im odpowiedzieć zgodą i akceptacją na 
proponowane innowacje. 

Jednym z czynników, 
który może powodować aktywny 

wzrost oporu wśród 
pracowników, jest 

ciągły nacisk na wprowadzanie 
innowacyjnych zmian 

polegających nierzadko
na nowoczesnych  

technologiach.
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Trzy kolory mózgu 
a zdrowie  
emocjonalne

Zdrowie ciała i umysłu – jak je osiągnąć? Jak siła mózgu przekłada się na 
nasze zdrowie? Poznając wiedzę o mózgu, o jego genetycznych uwarun-
kowaniach, o sile, jaką ma, zauważamy, że każdy z nas ma na co dzień 
przy sobie genialne urządzenie – mózg.

Dzięki badaniom dr. Paula MacLeana wiemy, że nasz mózg 
jest zbudowany z trzech zasadniczych części – pnia mózgu, 
międzymózgowia i kresomózgowia. I każda z nich ze sobą 
współdziała. Szwajcarzy skorzystali z  tej wiedzy i  stali się 
autorami analizy biostrukturalnej – znanej na całym świe-
cie pod nazwą STRUCTOGRAM. W  Polsce znany jest 
również pod hasłem 3 Kolory Mózgu. Każda część mózgu 
została określona jednym kolorem. Pień mózgu – zielo-
nym, międzymózgowie – czerwonym, kresomózgowie – 
niebieskim.  Każdy z  nas posiada oczywiście wszystkie te 
części mózgu, które ze sobą współdziałają, ale nie są one 
tak samo u każdego rozwinięte. Dlatego dominująca część 
naszego mózgu to dominanta, a wpierająca ją – to subdo-
minanta. Najmniej rozwinięta nosi miano deficytu, czyli 
czegoś, czego mamy po prostu najmniej.

ZATEM JAK MA SIĘ TO DO NASZEGO ZDROWIA?
Osoba z najsilniej rozwiniętym pniem mózgu (zielona do-
minanta) preferuje w życiu określone zachowania.
Jest skoncentrowana na ludziach, bardzo empatyczna.
Lubi współpracować z innymi i jest chętna do dialogu.
Ceni sobie wspomnienia i lubi koncentrować się na przeszłości.
Potrzebuje doświadczać na własnej skórze, ma też własne 
przeczucia i wysoki poziom intuicji.
Jest uczuciowa, przeżywa wewnątrz siebie, ale nie ma kło-
potu z opowiedzeniem o tym, co czuje, innym ludziom.

ANNA  
URBAŃSKA

master trener  
STRUCTOGRAM,  
3 Kolory Mózgu
anna@concret.pl
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Nie kumuluje emocji w sobie.
Raczej dzieli się nimi.
Choć czasem boi się urazić innych.
Zatem w kwestii zdrowia – biostruktura „zielona” oddaje 
emocje i uczucia na zewnątrz.
Co to oznacza?
Z korzyścią dla zdrowia takiej osoby będzie, jeśli jej wysłu-
chamy, będziemy empatyczni, postaramy się ją zrozumieć 
i po prostu porozmawiamy z nią o jej problemach.

A „CZERWONI”?
Osoby z  dominantą międzymózgowia – „czerwone” (co jest 
skrótem myślowym, ponieważ nikt nie jest jednokolorowy) – 
cenią sobie niezależność decyzji, są spontaniczne, emocjonalne.
Lubią korzystać z „tu i teraz” i cenią sobie szybkie działania.
Bardzo często w grupie ludzi szybko stają się naturalnym 
liderem.
Nieobce im są relacje z innymi i chęć rywalizacji.
W sytuacjach stresu wybuchają, wyrzucają z siebie nagro-
madzone emocje i idą dalej.
Często są to zatem ludzie nabuzowani emocjami, działający 
pod wpływem wzburzenia i silnych wrażeń, jednak umie-
jętność odreagowania powoduje, że radzą sobie dobrze.
Czasem po ich „wybuchu emocjonalnym” inni przetrawia-
ją całe zajście w sobie, ale oni już są gdzieś indziej, już ze-
szło z nich wzburzenie.
Są też ruchliwi, potrzebują aktywności, więc nierzadko 

SKUTECZNY DZIAŁ HR
W FIRMIE PRODUKCYJNEJ

Global Business Inteligence Partners

Zagadnienia omawiane podczas konferencji:

Flexibility – umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków 

Metoda 4L&4H czyli narzędzie do optymalnego obsadzenia stanowisk pracy w optyce

WCM    pierwsze sukcesy i co dalej? Przenoszenie najlepszych rozwiązań z obszarów 
pilotażowych na cały zakład

Profesjonalne i autonomiczne utrzymanie ruchu – co warto a co się opłaca

Zaawansowane podejście do identyfikowania i rozwiązywania problemów  
Co zrobić, żeby nie zatrzymać się w PDCA na ,,do”

Sposoby motywowania pracowników

Ocena skutków decyzji planistycznych w procesie tworzenia Głównego Harmonogramu  
Produkcji, w oparciu o mierniki stosowane w Teorii Ograniczeń

Mapowanie strumienia wartości (Value Stream Mapping)  
jako narzędzie wskazujące miejsca usprawnień

Metody poprawy produktywności – co zrobić, aby bez względu  
na zmieniające się otoczenie nasz zakład pozostał konkurencyjny

Zastosowanie Advanced Kaizen w praktyce

Podejście „Systematic” – atakowanie strat i wypracowanie  
najlepszych rozwiązań na obszarach modelowych

Analiza przyczyn problemów jakościowych  
– 4M (Machine, Man, Material, Method)

„Miejsce, w którym chcę pracować’’ – wszystko o zespole,  
potencjale i zaangażowaniu pracowników w oparciu  
o własne doświadczenia

Bezpieczeństwo maszyn – problemy i wyzwania dla firm produkcyjnych

zera defektów oraz zera wypadków

–
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SKUTECZNY DZIAŁ  HR 
W FIRMIE PRODUKCYJNEJ 
Zagadnienia omawiane podczas konferencji: 

  Skąd brać tych ludzi? – jak efektywnie rekrutować 
pracowników w firmach produkcyjnych 

  Jak rekrutowanie i kształcenie odpowiedniego 
personelu koreluje z pozyskiwaniem talentów  

  Tworzenie skutecznych programów adaptacyjnych  
dla nowych pracowników 

  Rynek pracownika – jak ustrzec się przed 
przeinwestowaniem w tym trudnym dla pracodawcy 
czasie 

  Jak dobrać KPI tak aby ich monitorowanie było 
wartościowe, zrozumiałe i pozwalało nam się 
doskonalić 

  Informacja zwrotna – jak może ona wzmacniać 
potencjał zespołu 

  Wynagrodzenia i szeroko pojęte benefity 
pracowników – coraz trudniej trafić w potrzeby 

  Skuteczne przywództwo a świat technologii  
cyfrowych 

  Wpływ technologii na zaspokojenie potrzeb  
Działów HR 

  Priorytety w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzki 
w firmach produkcyjnych  

  Rewolucja cyfrowa, zmiany demograficzne 
i społeczne – organizacja przyszłoś ci a elastyczność

 

działów HR w firmach produkcyjnych 

W konferencji wezmą  udział: 
  Członkowie Zarządu  

  Dyrektorzy i Menedżerowie Personalni,  
ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi  

  Dyrektorzy i Menedżerowie Działów Kadr  

  Dyrektorzy i Menedżerowie ds. Zarządzania 
Talentami 

  Menedżerowie: Personalni, Szkoleń

  

  wszystkie osoby odpowiedzialne za zarządza-
nie pracownikami w firmach produkcyjnych  
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„SKUTECZNY DZIAŁ  HR  

W FIRMIE PRODUKCYJNEJ”, 
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W KONFERENCJI   

BĘ DZIE DLA PAŃ STWA  

PREMIOWANE  

SPECJALNYMI RABATAMI 

DO 30 CZERWCA 2017 R.: 

 15% RABAT – ZGŁ OSZENIE   

 1-2 OSóB Z FIRMY 

 20% RABAT – ZGŁ OSZENIE  

 3 I WIĘ CEJ OSóB Z FIRMY 
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dynamiczne działania, ruch i  sport powodują, że czują 
się lepiej.

A CO NA TO NASZ NAJMŁODSZY MÓZG?
Z kolei ludzie o dominancie niebieskiej – z dominacją kre-
somózgowia – to osoby raczej zdystansowane, powściągli-
we, które cenią sobie własne towarzystwo.
Niejednokrotnie są autorami wielu optymalizacji i pomy-
słów, które ułatwiają nam życie. Dla nich ważne są rozważ-
ne działania i planowanie.
„Niebiescy” swoje emocje trzymają raczej w sobie.
Niechętnie dzielą się swoimi uczuciami.
Często też zachowują dla siebie opinie o innych, o świecie, 
a nawet samym sobie – cechują ich powściągliwość i dys-
krecja.
Należy mieć świadomość, że to, co dusimy w sobie, war-
to  uzewnętrznić, gdyż kumulowanie negatywnych emocji 
wpływa na nasze zdrowie. A to kresomózgowiu nie przy-
chodzi z łatwością.
Ważne, aby dbać o  taką osobę i  pozwolić jej przetrawić 
wewnątrz siebie trudności, a potem sprowokować ją, aby 
zechciała się z nami tym podzielić.

TO SĄ NASZE UWARUNKOWANIA GENETYCZNE
Analiza biostrukturalna jest stała dla każdego człowieka.
Takie są nasze mózgi.
I warto o tym pamiętać, dbając o siebie i swoje zdrowie.
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Powodów takiej sytuacji jest wiele – od wciąż obecnego 
w świadomości wielu pracodawców tradycyjnego spojrze-
nia na role społeczne, przez brak pewności siebie kobiet, aż 
po przeszkody, z jakimi muszą mierzyć się aktywne zawo-
dowo profesjonalistki.
Jedynie 15 proc. dyrektorów zarządzających i  prezesów 
firm działających w Polsce to kobiety. Obrazuje to dyspro-
porcje między kobietami i mężczyznami. Na najwyższych 
stanowiskach w firmie w zarządach brakuje kobiet, mimo 
że 42 proc. z  nich aspiruje do objęcia stanowiska dyrek-
torskiego lub roli prezesa firmy. Jednocześnie mężczyźni 
częściej utożsamiają sukces zawodowy z  rolą zarządczą, 
bowiem aż 59 proc. z nich deklaruje chęć objęcia w przy-
szłości takiego stanowiska. Te dysproporcje nie wynikają 
jednak z braku ambicji kobiet. Wyniki badania wykazały, 
że awansują równie często, co ich współpracownicy – męż-
czyźni. Można pokusić się o stwierdzenie, że na pewnym 
etapie kariery wykwalifikowane specjalistki napotykają na 
trudne do pokonania przeszkody w dalszym rozwoju za-
wodowym i tym samym ograniczają swoje ambicje.

WORK-LIFE BALANCE
Brak chęci do objęcia stanowisk dyrektorskich wynika 
z wielu czynników, jednak niezaprzeczalnie jednym z naj-
istotniejszych jest konieczność pogodzenia życia zawodo-
wego z obowiązkami rodzicielskimi. Aż 65 proc. kobiet i   
38 proc. mężczyzn zadeklarowało, że w swojej karierze na-
potkali na przeszkody w pogodzeniu pracy z wychowywa-
niem dzieci. Dla kobiet jest to szczególnie trudne zadanie, 
ponieważ ciąża i opieka nad małym dzieckiem wykluczają 

(Nie)równe szanse  
na rynku pracy

Międzynarodowe badania równouprawnienia kobiet i mężczyzn na ryn-
ku pracy pokazują, że sytuacja Polek jest stosunkowo dobra na tle in-
nych państw – również tych zachodnioeuropejskich. Jednak ‒ jak wynika 
z najnowszego raportu Hays Poland „Kobiety na rynku pracy” ‒ do pełnej 
równości szans wciąż jest w Polsce daleko. 

je z życia zawodowego na pewien okres. Co więcej, wiele 
pracujących matek jako problematyczne wskazało również 
naleganie pracodawcy na szybki powrót z  urlopu macie-
rzyńskiego oraz brak możliwości powrotu na uprzednio 
zajmowane stanowisko. Czynnikiem demotywującym jest 
również fakt, że po powrocie do pracy często okazuje się, 
że wielu współpracowników, zajmujących wcześniej takie 
samo stanowisko, zdążyło już awansować.
Znaczący wpływ na poprawę sytuacji kobiet na rynku pra-
cy ma zdaniem uczestników badania wprowadzenie roz-
wiązań pracy elastycznej. Możliwość dostosowania godzin 
pracy do własnych preferencji, praca zdalna lub w niepeł-
nym wymiarze godzin zdecydowanie ułatwiają pracującym 
rodzicom pogodzenie życia zawodowego z  obowiązkami 
rodzicielskimi. Jak pokazały wyniki badania, jest to szcze-
gólnie istotne dla kobiet. Jest im o wiele łatwiej planować 
rozwój zawodowy, gdy w  aktualnym miejscu pracy nie 
mają poczucia, że muszą dokonać wyboru – poświęcić ka-
rierę kosztem zobowiązań rodzinnych. 
Obecnie, gdy na rynku pracy często bardzo trudno jest po-
zyskać, a następnie zatrzymać w strukturze utalentowanego 
pracownika, firmy powinny dołożyć wszelkich starań, aby 
odpowiadać na oczekiwania swoich pracowników. Kobie-
tom powinno się oferować możliwości rozwoju w struktu-
rze organizacyjnej oraz wspierać je w zachowaniu równo-
wagi pomiędzy różnymi sferami życia, np. wprowadzając 
programy ułatwiające powroty po długotrwałej nieobecno-
ści lub oferując dodatkowe benefity dla osób wychowują-
cych dzieci. Istotna jest również zmiana myślenia osób po-
dejmujących w firmie decyzje o zatrudnieniu i awansach. 

BEATA  
PREIS-HRYNIEWICZ

HR Manager, Hays Poland
info@hays.pl
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Fakt posiadania dzieci nie powinien być postrzegany jako 
czynnik przemawiający na niekorzyść kobiety ubiegającej 
się o  pracę lub dążącej do objęcia stanowiska zarządcze-
go. Niestety wielu pracodawców wciąż powiela stereotypy 
o mniejszej dyspozycyjności i skuteczności kobiet w bizne-
sie, omijając je w planowaniu awansów lub nie uwzględnia-
jąc w planach rozwojowych firmy.

INDYWIDUALNE ŚCIEŻKI KARIERY 
Firmy powinny zwielokrotnić swoje działania ukierunkowa-
ne na rozwój utalentowanych pracownic, oferując im atrak-
cyjne warunki pracy i podwyższania kwalifikacji. Dobrym 
rozwiązaniem jest tworzenie indywidualnych ścieżek karie-
ry, które ułatwiłyby kobietom obejmowanie stanowisk wyż-
szego szczebla. Przy czym warto pamiętać, że różnorodność 
płci w miejscu pracy polega nie tylko na utrzymywaniu od-
powiedniej liczby kobiet w zarządach firm, lecz także na za-
pewnieniu realnych możliwości awansu profesjonalistkom 
zajmującym stanowiska na wszystkich szczeblach w hierar-
chii firmy. W ten sposób organizacje zwiększą pulę kandyda-
tów na stanowiska menedżerskie i dyrektorskie, poszerzając 
ją o wysoko wykwalifikowane specjalistki.

Jednak komentarze uczestników badania oraz wypowiedzi 
ekspertów cytowanych na łamach raportu pokazują, że ko-
biety częściowo same ponoszą odpowiedzialność za nierów-
ność szans na rynku pracy. Specjalistki i menedżerki często 
mają o sobie zbyt niskie mniemanie, charakteryzuje je brak 
pewności siebie i obawy przed podejmowaniem wyzwań za-
wodowych. Brakuje im odwagi w  podejmowaniu trudnych 
zawodowych decyzji i  z większą trudnością wychodzą poza 
swoją strefę komfortu. Rezygnują też z ubiegania się o awans 
lub nową pracę, gdy nie spełniają chociaż jednego z długiej li-
sty kryteriów, nie patrząc obiektywnie na swoje liczne zalety 
i kwalifikacje. 
Narzędzi do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy jest wie-
le – począwszy od kultury organizacyjnej, poprzez komuni-
kację, aż po organizację pracy i  odpowiednie świadczenia 
dodatkowe. W  realizacji ambicji zawodowych najbardziej 
pomocne są szkolenia oraz możliwości pracy elastycznej. 
Z  pewnością są to rozwiązania, których wprowadzenie 
może rozważyć większość firm. Sukcesem będzie moment, 
w  którym organizacja zainspiruje swoich pracowników – 
a  zwłaszcza kobiety – do aktywnego planowania kariery 
i wesprze ich w dążeniu do objęcia wyższych stanowisk.

Raport wskaźnikiHR 2017
 
Porównaj efektywność zarządzania personelem 

 41 wskaźników,
 3 wersje raportów, 
 blisko 200 firm, 
 możliwość stworzenia własnej 
 grupy porównawczej. 

Dowiedz się:
     Jaki poziom absencji chorobowej jest charakterystyczny dla danej branży,

     Ile czasu potrzebują firmy na rekrutację specjalisty/kierownika/menadżera,

     Jaki jest poziom rotacji w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych.

biuro@wskaznikihr.pl, tel. 12 625 59 18

reklama.indd   1 6/2/17   3:32 PM
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To nie jedyne kłopoty, które dotykają pracodawców. Po-
pyt na dobrze wykształconą i  zaangażowaną młodzież 
oraz wykwalifikowanych specjalistów z  dnia na dzień 
coraz bardziej skutecznie spędza sen z oczu dyrektorom 
HR, menedżerom czy rekruterom. Już w maju 2015 r. aż 
73 proc. globalnych pracodawców deklarowało obawę 
przed niemożliwością pozyskania pracowników z odpo-
wiednimi umiejętnościami2. 
Nie wszystkie firmy jednak odczuwają podobne proble-
my w skali, która jest zagrożeniem dla biznesu. Wystarczy 
przytoczyć przykłady Google, Facebooka, SAS Institute czy 
Microsoftu. Również poza strefą „międzynarodowych gi-
gantów” efektywnością wyróżniają się takie firmy, jak CD 
Projekt czy Demant Technology Centre3.
Co łączy wszystkie te przedsiębiorstwa? Umiejętność przy-
ciągnięcia, angażowania i utrzymania pracowników. Jakie 
mają na to sposoby? Owszem, różne, ale oparte na tej samej 
podstawie: dbaniu o employee experience. 

PROJEKTOWANIE DOŚWIADCZEŃ, CZYLI… CZEGO?
User experience czy customer experience design to poję-
cia znane większości firm oferujących produkty czy usługi. 
W prostych słowach można je zdefiniować w ten sposób: to 

Pracodawco, witaj 
w erze ekonomii 
doświadczeń

O tym, że rynek pracy zmienia się dosłownie z dnia na dzień, słyszał już 
każdy. Orientacja na potrzeby kandydata to nie trend, ale must-have każ-
dej organizacji, która chce się utrzymać na rynku. Liczne źródła podają, 
że poziom bezrobocia spada, społeczeństwo się starzeje, a wskaźnik ro-
tacji rośnie. Przerażającym faktem jest to, że w relatywnie krótkim czasie 
– od 2010 r. liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszyła się o 1 mln1.

całość wrażeń, jakich doświadcza użytkownik podczas korzy-
stania z produktu czy rezultat interakcji pomiędzy organiza-
cją a klientem. Oczywiście to stwierdzenia bardzo ogólne, ale 
podsumowują to, co w całym UX/CX najważniejsze – potrze-
bę dostarczania konsumentom i użytkownikom pozytywnych 
emocji podczas kontaktu z marką czy produktem. 
W  erze, gdy wszystko musi być customer-friendly, firmy 
stają na głowie, by projektować produkty i  usługi oparte 
na badaniach z  udziałem użytkowników, dopasowane do 
ich potrzeb, stylu życia czy sposobów korzystania z różno-
rodnych narzędzi. Stąd ogromne zapotrzebowanie na re-
krutację user experience designerów, których w Polsce jest 
na razie jak na lekarstwo. Firmy biją się o nich, ponieważ  
specjaliści od UX potrafią poprawić efektywność działań, 
atrakcyjność produktów czy postrzeganie marki. W efekcie 
ich prac może prowadzić do zwiększenia przychodów nawet  
o 17 proc. w skali roku4.
Kiedyś reklama dotyczyła wyłącznie sprzedawania produk-
tów i usług. Potem na świecie pojawił się employer branding 
czyli reklamowanie pracodawców. Najwyższy czas, by prze-
chwycić z biznesu kolejny „know-how” i projektować całość 
procesów HR czy narzędzi rekrutacji w oparciu o metodolo-
gię user experience design i bycie employer-friendly.

ANNA  
PUCZYŃSKA

User Experience Designer 
& Employer Branding 
Strategist w Deloitte Com-
munications Consulting
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DLA KAŻDEGO COŚ INNEGO
W  świecie cyfrowej rewolucji (na wszystko są aplikacje), 
coraz większej przejrzystości (fora internetowe dotyczą-
ce pracodawców) oraz rosnącego popytu na talenty, do-
świadczenie pracownika stanie się kluczowym elementem 
potrzebnym do utrzymania i rozwoju biznesu. Marka i re-
putacja pracodawcy będą odgrywać coraz większą rolę w 
tych procesach. 
Dlatego warto już teraz poczynić kroki w  stronę budowa-
nia pozytywnych doświadczeń pracowników. Od czego 
zacząć. Od zrozumienia złożoności employee experience, 
które obejmuje wszystkie działania dotyczące miejsca pracy, 
zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania firmą, wywie-
rające wpływ na zatrudnionych. Nowy rynek narzędzi do 
szybkiego pozyskiwania informacji zwrotnych, aplikacje 
sportowe i wellness oraz zintegrowane narzędzia samoob-
sługi dla pracowników pomagają działom HR zrozumieć 
i  ulepszać doświadczenie pracownika. Każda z  firm pod-
chodzi do ich budowania bardzo indywidualnie, ponieważ 
różni pracownicy potrzebują różnych rzeczy.
Ową różnorodność bardzo dobrze pomagają zrozumieć na-
rzędzia Design Thinking, takie jak Persona Canvas, Employ-
ee Journey (adaptacja customer journey) oraz metodologie 
oparte na co-designie. U źródła ich efektywności leży wspól-
ne projektowanie oparte na potrzebach zarówno twórców, 
jak i odbiorców.
Kiedy już poznamy naszego kandydata, ale tak dogłębnie, 
nie marketingowo (kobieta, mieszkanka dużego miasta, wiek 
18‒40), jego potrzeby oraz bolączki, będziemy w stanie zapro-
jektować coś, co ma szansę mu służyć, a nam – pomoże rozwi-
jać biznes. Już w 1994 r. „Harvard Business Review” zaobser-
wował i opublikował matrycę „Service – profit chain”, która 
w prosty i klarowny sposób pokazuje wpływ jakości narzędzi 
i usług wewnętrznych na wzrost zysku firmy5.To jednak nie 
wszystko. Angażowanie obecnych i potencjalnych pracowni-
ków poprzez budowanie employee experience według 
badań owocuje wzrostem: notowań klientów 
o  10 proc., produktywności o  21 proc., 
rentowności o  21 proc. czy war-
tości akcji (rok do roku) 
o nawet 3.8 proc. 
Dodatko-
w o 

może obniżyć rotację o 25 proc., a poziom absencji nawet 
o 47 proc.6. Pozostańmy na chwilę przy liczbach. Employee 
experience to także umiejętność mierzenia. Wzorem firm, 
które oceniają doświadczenie klienta, stosując narzędzia 
typu net promoter, prowadząc monitoring mediów spo-
łecznościowych i  segmentację klientów, działy HR będą 
musiały monitorować kondycję i  efektywność pracowni-
ków. Rozwinie się rynek narzędzi do analizy informacji 
zwrotnych w czasie rzeczywistym, a systemy stałego zbie-
rania feedbacku upowszechnią się w  organizacjach. The 
future is now. 

CEEP CALM AND… DESIGN. 
Potrzeby pracowników rosną, technologie stają się coraz 
bardziej zaawansowane, wyzwania mnożą się coraz szybciej. 
Nie zastanawiajmy się więc, tylko bierzmy do dzieła. Na ryn-
ku istnieją rozwiązania, które pomogą firmom zaprojekto-
wać dla swoich pracowników optymalne środowisko pracy. 
Najtrudniej jest zacząć, jednak naprawdę warto.

Przypisy:
1„Praca i przedsiębiorczość kobiet. Potencjał do wykorzy-
stania w Polsce”, inicjatywa Coca-Coli w ramach programu 
Sukces to ja, opracowanie: Deloitte CE 2017.
2„CEOs Need to Pay Attention to Employer Branding”, 
Richard Mosley, Harvard Business.
3Rankingi: Great Place to Work, Universum Global, AON 
Hewitt & Harvard Business Review, Deloitte. 
4„Customer Experience Drives Revenue Growth”, Forrester 
Research 2016.
5„Service – profit chain”, Harvard Business Review, 
1994.  
6„The Impact of Employee Engage-
ment on Performance”, Harvard 
Business Review, 2016.
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Kiedy ciało  
zdradza myśli
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NATALIA  
HOFMAN

psycholog, trener,
specjalistka w zakresie 
komunikacji niewerbalnej 
i psychologii kłamstwa 
nataliahofman.trener@
gmail.com 

Dobra znajomość gestów w  mowie ciała i  ich znaczenia 
pozwala na szybkie łączenie i  analizowanie niewerbalnej 
komunikacji w przypadku kłamstwa. Dodając do tego wie-
dzę z  zakresu werbalnej analizy, szybciej można określić 
psychologiczny rys kandydata o  pracę, a  tym samym nie 
dać się oszukać. 
Już Zygmunt Freud mówił: „Kto ma oczy do patrzenia 
i uszy do słuchania, może się przekonać, że żaden śmiertel-
nik nie jest w stanie niczego utrzymać w tajemnicy. Kiedy 
milczą jego usta, gada za pomocą koniuszków swych pal-
ców, zdrada sączy się z niego każdym porem ciała”.
Na mowę ciała, czyli zachowania niewerbalne, składają się: 
gesty dłoni, gesty rąk, gesty nóg, gesty mimiczne, mikroek-
spresje oraz używanie rekwizytów, czyli przedmiotów przy-
legających do danej osoby zarówno bezpośrednio (biżuteria, 
okulary) jak i pośrednio (torebka, papieros itp). To, jak ich 
używamy, kiedy dotykamy, zdejmujemy czy zakładamy 
okulary bądź, w którym kierunku wydychamy dym papie-
rosowy, nie pozostaje bez znaczenia. Mowa ciała to także 
niewerbalne zachowania i reakcje na usłyszane słowa. Zwią-
zane są one z przestrzenią osobistą – wyznaczanie jej leży 
w naturalnym zachowaniu każdego człowieka. Wyznaczanie 
przestrzeni osobistej również może się odbywać za pomocą 
rekwizytów – torby, plecaka, kurtki. Nie bez znaczenia pozo-
stają i inne zachowania, które zdradzają intencje kandydata:
‒ niechęć do rozmówcy lub spotkania – najłatwiej je opi-
sać jako „niewygodne krzesło”: przyjmując tzw. pozycję 
startową, czyli siadając na skrawku krzesła, niewerbalnie 
kandydat okazuje, że chce jak najszybciej zakończyć roz-
mowę. Tak samo sprawa wygląda, kiedy usłyszymy trudne 
pytanie – nagle krzesło staje się niewygodne, zaczynamy 
się na nim nerwowo wiercić, zmieniać pozycję, podnosić 
z niego. Inną oznaką tego typu zachowań jest spoglądanie 
na paznokcie, oglądanie dłoni, spoglądanie na zegarek czy 
patrzenie na czoło rozmówcy. Takie zachowania podczas 
rozmowy rekrutacyjnej mogą wskazywać, że pytanie zada-
ne kandydatowi jest dla niego „niewygodne”.
‒ związane z  przynależnością do danej grupy – łatwo to 
zaobserwować zawsze tam, gdzie zbiera się kilka osób. Naj-
częściej tworzą one koło lub podobną figurę. Po tym, w jaki 
sposób i kto koło kogo stoi, możemy wnioskować o zależ-
nościach w grupie. Przykładowo osoby, które będą czuły się 
mniej z nią związane, będą lekko odstawać od grupy, nie-
rzadko mogą mieć postawę tzw. zamkniętą (założone ręce 
na klatce piersiowej, skrzyżowane nogi), a  ich ciało może 
być delikatnie zwrócone w bok – okazując brak aprobaty 
dla tematu, sytuacji lub grupy. Taka obserwacja jest szcze-
gólnie przydatna w trakcie assessment center. Obserwując 
naturalnie tworzącą się grupę, postawy, jakie przybierają 
kandydaci, można znacznie więcej wywnioskować, niż 
zadając im pytanie wprost, czy czują się liderami, czy też 
nie. Wokół lidera zawsze będzie grono osób, które będą go 
słuchały, naturalnie stworzy on wokół siebie krąg ‒ to lider 
naturalny, niestarający się na „siłę” o poklask grupy.
Analizując komunikaty niewerbalne, zawsze należy brać 
pod uwagę kilka czynników:
‒ grupy gestów – jeden gest nie może stanowić o  całej 
naszej opinii na temat czyjegoś kłamliwego zachowania, 

‒ gesty pojawiające się w odpowiedzi na zadane pytanie – 
są najbardziej adekwatne i najbardziej miarodajne. Prze-
widując, jakie reakcje mogą powodować nasze pytania, 
licząc się z  emocjami, jakie wywołamy (strach, zasko-
czenie, smutek, radość…), oraz obserwując, czy są one 
adekwatne do sytuacji i jak długo się utrzymują, możemy 
otrzymać najbardziej rzeczywistą opinię. Czas jest zna-
czącym elementem w  rozpoznawaniu kłamstwa. Praw-
dziwe emocje, np. zaskoczenie, trwają ułamki sekund, 
ale są możliwe do uchwycenia. Są to tzw. mikroekspresje, 
natomiast każda emocja, która utrzymuje się dłużej, jest 
oznaką kłamstwa – sztucznego okazywania danej emocji. 
Badania na ten temat przeprowadził Paul Ekman, pionier 
w badaniach nad mikromimiką, mikroekspresją, a także 
w badaniach nad emocjami. Dowiódł on, że osoby potra-
fiące odczytywać mikroekspresje, rozpoznają kłamstwo 
aż w  80 proc. Zwrócił także uwagę na to, że dokładnie 
analizując takie aspekty, jak ton głosu czy gesty, szansa na 
rozpoznanie kłamstwa wzrasta aż do 86 proc.
Określone zachowania kłamliwe wywołuje także stres. 
Są to reakcje mimowolne wywołane przez autonomicz-
ny układ nerwowy. Kiedy pojawia się silna stresogenna 
emocja, człowiek automatycznie dotyka miejsc, w  któ-
rych napływa krew do organizmu, ponieważ działa on 
w myśl zasady: walcz albo uciekaj. Do takich zachowań 
należą: pocieranie okolic szyi, uszu (analogicznie znaczą-
ce „nie chcę tego słyszeć”), oczu (znaczące „nie chcę tego 
widzieć”), nosa (u  mężczyzn nos jest strefą erogenną, 
swędzi, kiedy mają coś do ukrycia). 

Już Zygmunt Freud mó-
wił: „Kto ma oczy do pa-
trzenia i uszy do słucha-
nia, może się przekonać, 

że żaden śmiertelnik 
nie jest w stanie niczego 
utrzymać w tajemnicy. 
Kiedy milczą jego usta, 

gada za pomocą ko-
niuszków swych palców, 
zdrada sączy się z niego 

każdym porem ciała”.
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Czy wolontariat 
może być  
benefitem?

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do myśli, że benefity są ważną częścią wy-
nagrodzenia. Szkolenia, opieka zdrowotna, karnety sportowe – wszystko 
to firmy oferują swoim pracownikom z różnych względów. Czasem sta-
nowią one tańszy odpowiednik płacy brutto, innym razem jest to forma 
inwestycji w pracownika. A gdyby tak spojrzeć na benefity z innej strony? 
Czy stworzenie ludziom możliwości zrobienia czegoś dobrego może być 
traktowane jako świadczenie pracownicze? 

ŁUKASZ
JASZCZ

wynagrodzenia.pl
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Wolontariuszem może zostać każdy. Wystarczy tylko chęć 
i trochę wolnego czasu. Czym zatem wyróżnia się wolon-
tariat pracowniczy? Jest to taka forma aktywności chary-
tatywnej, w której występują przynajmniej trzy podmio-
ty: wolontariusz, pracodawca i korzystający (beneficjent). 
W  tym przypadku wolontariusz działający na korzyść 
beneficjenta pozostaje zależny od decyzji przedsiębiorcy 
– pracodawcy.
Takie akcje mogą być podejmowane zarówno przez firmę, 
jak i  pracownika. W  pierwszym wypadku pracodawca 
zwykle zachęca swoich pracowników do wzięcia udziału 
w  jakiejś jednorazowej akcji charytatywnej. Zdarza się 
jednak, że posuwa się o krok dalej i tworzy program wo-
lontariatu pracowniczego. W drugim przypadku to pra-
cownicy proszą pracodawcę o wsparcie danej organizacji 
dobroczynnej.
Poza kryterium czasu trwania możemy wyróżnić również 
wolontariat kompetencyjny i akcyjny. Pierwszy odnosi się 
do przekazywania wiedzy i  kompetencji przez pracow-
ników na rzecz organizacji społecznych. Do tego typu 
inicjatyw zaliczyć możemy np. szkolenia z  zakresu spe-
cjalizacji firmy. Wolontariat akcyjny organizowany jest 
najczęściej jako jednorazowy zryw charytatywny.

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z WOLONTARIATU  
PRACOWNICZEGO?
Benefity pracownicze mają na celu polepszenie sytuacji za-
równo pracownika, jak i firmy, która je przyznaje. W przy-
padku wolontariatu pracowniczego korzyści odnoszą nie 
tylko zatrudnieni i  pracodawcy, lecz także ci, którzy po-
trzebują pomocy. Podstawowe cele takich akcji to:
– działania prospołeczne – należy pamiętać, że głów-
nym celem wolontariatu powinno być budowanie part-
nerstwa pomiędzy organizacjami społecznymi a przed-
siębiorstwami; ma ono służyć aktywnemu polepszaniu 

warunków środowiska, w którym funkcjonują zarówno 
firmy, jak i lokalne społeczności,
– budowanie pozytywnego wizerunku – jest to podstawo-
wa korzyść, którą zyskuje firma promująca wolontariat pra-
cowniczy; dzięki tego typu akcjom przedsiębiorca wyrabia 
sobie zaufanie i dobrą reputację zarówno wśród klientów, 
jak i partnerów biznesowych czy samych pracowników,
– kształtowanie dobrych relacji wśród pracowników – akcje 
charytatywne pozwalają na realizację aspiracji i zaintereso-
wań pracowników, które bez wsparcia pracodawcy są trudne 
do osiągnięcia; jest to dobry sposób na rozwijanie zdolno-
ści organizacyjnych i  interpersonalnych; pozytywne relacje 
w  zespole korzystnie wpływają na efektywność pracowni-
ków i atmosferę w pracy.

ZE STRONY PRACOWNIKA…
Budowanie dobrej atmosfery w  pracy to nie jedyna ko-
rzyść, jaką czerpią pracownicy biorący udział w wolonta-
riacie. Badanie na ten temat przeprowadziło Forum Od-
powiedzialnego Biznesu. Pracownicy różnych organizacji, 
poproszeni o  wskazanie aspektów ich życia zawodowego 
i prywatnego, które poprawiły się w związku z działalno-
ścią charytatywną, wymieniali:
– komunikację wewnątrz firm, także między pracownika-
mi różnych działów,
– wyrwanie się z rutyny – urozmaicenie firmowego życia po-
zytywnie wpływa na motywację i wzrost energii pracowników,
– zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji, w szcze-
gólności zaś umiejętności miękkich, kreatywnego myślenia, 
empatii i wrażliwości na problemy społeczne, ale często rów-
nież umiejętności z zakresu prostych prac montażowych czy 
remontowych,
– integrację z rodziną i pomoc w wychowywaniu dzieci jako 
osób społecznie odpowiedzialnych,
– satysfakcję z dokonanych dobrych uczynków.
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ZE STRONY PRZEDSIĘBIORSTWA…
Firmy również zyskują na wspieraniu wolontariatu pracowni-
czego. Do najczęściej wymienianych korzyści możemy zaliczyć:
– budowanie wizerunku wśród interesariuszy przedsię-
biorstwa,
– tworzenie sieci powiązań z lokalnymi społecznościami,
– budowanie motywacji i zaangażowania pracowników,
– rozwijanie kompetencji menedżerskich pracowników,
– wyłapywanie przyszłych liderów organizacji,
– tworzenie wizerunku atrakcyjnego, społecznie odpowie-
dzialnego pracodawcy, co spełnia coraz ważniejszą funkcję 
w przyciąganiu młodych pracowników.

„CHCIAŁBYM, ALE NIE MAM CZASU!”
Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie wszyscy odczuwają 
potrzebę brania udziału w wolontariacie. Nawet ci, którzy 
chcieliby to robić, często nie mają na to czasu. Jest to pro-
sta kwestia ekonomiczna. Czas wolny jest dla pracownika 
dobrem rzadkim. Jako taki podlega ścisłej reglamentacji. 
W  sytuacji, gdy pracownicy mają do wyboru pomoc ob-
cym i zajmowanie się swoją rodziną, przyjaciółmi czy hob-
by – często ta pierwsza opcja przegrywa. Pracodawca ma 
kilka możliwości, aby zachęcić swoich pracowników do 
wzięcia udziału w wolontariacie.
Ważnym aspektem jest czas wykonywania świadczeń w ra-
mach wolontariatu. Dostępne są trzy opcje. Pracodawca 
może zachęcać pracowników do udzielania się poza cza-
sem pracy. Jest to jednak opcja, która przemawiać będzie 
zwykle tylko do najbardziej zagorzałych społeczników. Aby 
uatrakcyjnić ten typ wolontariatu pracowniczego, warto 

umożliwić w nim udział całych rodzin. Dzięki temu będzie 
on spełniał podwójną funkcję. Z jednej strony realizowane 
będą wszystkie podstawowe cele wolontariatu, a z drugiej 
może on tworzyć atrakcyjną ofertę spędzania wolnego cza-
su w rodzinnym gronie. 
Opcja druga to udzielenie pracownikom dnia wolnego od 
pracy z  przeznaczeniem na wolontariat. Dla pracownika 
najlepsze i najbardziej motywujące będzie wydzielenie do-
datkowej puli dni wolnych specjalnie w tym celu. Jeśli wo-
lontariusze będą musieli korzystać ze swoich prywatnych 
urlopów, opcja wolontariatu pracowniczego może nie być 
już tak atrakcyjna. Z takiego rozwiązania korzystają na przy-
kład przedsiębiorstwa The Boston Consulting Group czy 
MSD Polska. To ostatnie pozwala swoim pracownikom na 
przeznaczenie do 40 godzin rocznie na wybrane przez siebie 
cele społeczne. W 2015 r. w tę formę wolontariatu zaanga-
żowało się 130 z 200 pracowników firmy. Dało to w sumie 
ponad 1,1 tys. godzin pracy wolontariackiej. Z  kolei BCG 
realizuje program Social Impact w  swoich placówkach na 
całym świecie. W jego ramach konsultanci przedsiębiorstwa 
mogą przeznaczyć 1 proc. swojego czasu pracy na działanie 
społeczne czy kulturowe. W 2015 r. dzięki temu firma opra-
cowała strategię marketingową, programową i  finansową 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na najbliższe lata.
Rozwiązaniem pośrednim jest udzielenie pracownikom 
bezpłatnego urlopu z przeznaczeniem na wolontariat. Jest 
to pewien rodzaj kompromisu oraz wyraz podziału strat fi-
nansowych przedsiębiorstwa, wynikających z absencji pra-
cowniczej. Z jednej strony pracodawca nie będzie czerpać 
bezpośrednich korzyści z  pracy zatrudnionych, z  drugiej 
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pracownicy (zwolnieni na dany okres ze świadczenia pra-
cy) nie otrzymują wynagrodzenia. Ta forma będzie z pew-
nością bardziej przemawiała do pracowników o dobrej sy-
tuacji finansowej. Wydaje się też uczciwym rozwiązaniem 
w  przypadku, gdy zatrudniony z  własnej inicjatywy chce 
zaangażować się w wolontariat pracowniczy.

WOLONTARIUSZE POD OCHRONĄ
Nie zapominajmy, że na korzystającym, czyli organizacji, 
na rzecz której działa wolontariusz, spoczywają pewne 
obowiązki. Po pierwsze, wolontariusze muszą zostać po-
informowani o ryzyku, jakie niesie ze sobą wykonywanie 
danych czynności. Nie jest to jednoznaczne z  obowiąz-
kowym szkoleniem BHP. Korzystający może przekazać te 
informacje w  formie ustnej czy w postaci ulotki. Wolon-
tariusze powinni również zostać wyposażeni we wszelkie 
środki niezbędne do wykonywania świadczeń zgodnie 
z przepisami BHP. 
Na organizacjach spoczywa również obowiązek ubez-
pieczenia wolontariuszy od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. To nie koniec kwestii finansowych, leżących 
w gestii korzystających. Powinni oni również pokryć kosz-
ty podróży służbowych wolontariuszy oraz ich dziennych 
diet. Dieta może być przekazana w formie posiłku. Nie za-
pominajmy również, że wszyscy uczestnicy wolontariatu są 
uprawnieni do odebrania stosownego zaświadczenia o wy-
konanych świadczeniach.

KTO JUŻ POMAGA?
W raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre prak-
tyki 2015” możemy przeczytać o wielu inicjatywach z zakre-
su wolontariatu pracowniczego. Wymienić tu można pro-
jekt „Kolej na Pomaganie” DB Schenker Rail Polska. Został 
on zorganizowany w ramach konkursu na Dobre Pomysły 
Wolontariackie, gdzie wyłonionych zostało pięć pracowni-
czych projektów. Każdy z nich uzyskał wsparcie finansowe 
pracodawcy na jego realizację (zakup materiałów, sprzętu, 
narzędzi itp.). Uwzględnienie działań CSR w  raporcie zo-
stało skomentowane przez Edytę Barcik, starszą specjalistkę  
ds. komunikacji DB Schenker Rail Polska: „Ponad 1100 osób 
objętych zostało działaniami realizowanymi z zakresu zdro-
wia i  wolontariatu pracowniczego. Jeśli do tego doliczymy 
działania związane z edukacją ekologiczną, liczba wzrasta do 
ponad 2000. Taka skala nie byłaby możliwa bez zaangażowa-
nia pracowników, których pasje, zainteresowanie ekologią 
czy działania wolontariackie przenoszone są na grunt firmy. 
Za to chcę im serdecznie podziękować”.
Inny przykład programu wolontariatu pracowniczego pro-
ponuje Polska Grupa Energetyczna. Projekt „Pomagamy” 
polega na wspieraniu przez firmę działalności prospołecznej 
pracowników. Wykorzystując swój czas wolny od pracy oraz 
posiadane umiejętności, świadczą różnego rodzaju prace na 
rzecz wybranych przez siebie organizacji społecznych. Formą 
wsparcia jest dofinansowanie, dzięki któremu pracownicy 
mogą realizować swoje projekty. W drugiej edycji programu 
zgłoszono 87 projektów, z których wybrano najlepszych 40. 
Na stronie PGE poświęconej CSR czytamy: „W  latach 
2014‒2015 w programie udział wzięło ponad 200 wolon-

tariuszy PGE – pracowników i członków ich rodzin, któ-
rzy przepracowali społecznie 16 500 godzin czasu wolnego 
od pracy, realizując  70 projektów  w  35 miejscowościach. 
Jak pokazały badania ewaluacyjne,  dla ⅔ wolontariuszy 
PGE udział w  programie był pierwszym doświadcze-
niem wolontariackim. Wszyscy zgodnie zadeklarowali,  
że w przyszłości chcą kontynuować pracę prospołeczną”.
Wiele przedsiębiorstw w Polsce ciągle nie słyszało o społecz-
nej odpowiedzialności biznesu. Niekoniecznie jest to spowo-
dowane niewrażliwością na problemy społeczne! Przyczyn 
tego dopatrywać się można w  sztuce marketingu. Część 
przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych korporacji, praktykuje 
działania CSR i szeroko o nich mówi. Jest to element strate-
gii marketingowej mającej na celu budowanie pozytywnego 
wizerunku. Jednak duża część mniejszych firm także udziela 
się społecznie – ale nie mówi o tym w mediach. Z tego miej-
sca zachęcamy wszystkie zespoły pracownicze do dzielenia 
się swoimi doświadczeniami z CSR-em.
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Wellbeing krok 
po kroku

W artykule „W zdrowym ciele zdrowy duch” zostało opisane pojęcie wel-
lbeingu oraz sposoby wdrożenia w  organizacji jednego z  komponentów: 
zdrowia fizycznego. Poprzez kształtowanie środowiska pracy sprzyjającego 
tworzeniu u  pracowników zdrowych nawyków żywieniowych jest możli-
we wpływanie na ich kondycję fizyczną i psychiczną, co redukuje absencję 
w pracy i podnosi wydajność pracowników (Danna & Griffin, 1999).

KATARZYNA  
WOJTKOWSKA

coach IC, trener PTP, 
koordynator programów 
wellbeingowych dla 
organizacji  Edukacja 
Żywieniowa.pl

Zaznaczone również zostało pojęcie job craftingu jako obser-
wowanego trendu na rynku pracy. Job crafting wymaga od 
pracodawcy kreowania miejsca pracy w sposób przemyślany 
i odpowiedzialny w porozumieniu z samym pracownikiem. 
Dzięki temu jest możliwe wprowadzenie kolejnego kompo-
nentu wellbeingu: sensu pracy. Jeśli organizacja odpowiednio 
zadbała o fizyczny stan pracownika, można skupić się na ko-
lejnych potrzebach wyższego rzędu piramidy Maslowa (1954).
Doświadczanie poczucia sensu pracy zostało już dawno 
uznane za ważny czynnik psychologicznej kondycji w pracy 
przez naukowców Hackmana i Oldhama (1980). W organi-
zacji pracownik ocenia cel pracy, porównując go do swoich 
wartości, ideałów czy standardów. W związku z  tym ważne 
jest dopasowanie wykonywanej pracy do pełnionej funkcji. 
Istotne też jest, aby efekt wysiłku fizycznego, emocjonalnego 
czy poznawczego włożonego w pracę był dla pracownika od-
czuwalny. Pracownik chce widzieć, że jego energia nie idzie 
na marne i że ma wpływ na rzeczywistość. Ludzie nie tylko są 
nastawieni na wykonanie zadania, chcą także spełniać się kre-
atywnie poprzez wyrażanie siebie w obowiązkach pełnionych 
w pracy. Dodatkowo kontakty ze współpracownikami mogą 
wzmacniać poczucie sensu w pracy. Ludzie lubią czuć szacu-
nek, poważanie oraz wdzięczność za wykonane zadanie. Loc-
ke i Taylor (1990) twierdzą, że interakcje ze współpracownika-
mi tworzą poczucie przynależności i społecznej identyfikacji. 
Według Hackmana i Oldhama (1980) członkowie organizacji 
chcą wykonywać pracę, która stawia wyzwania, jest jasno zde-
finiowana, różnorodna, kreatywna i w pewnym stopniu au-
tonomiczna, co pozwala postrzegać pracę jako sensowną dla 
nich samych. Z kolei poczucie braku sensu może potęgować 
wyobcowanie i prowadzić do utraty zaangażowania. Oba te 
czynniki mają bezpośrednie przełożenie na poziom wykony-
wania pracy. Przy braku zaangażowania spada efektywność 
pracownika oraz całej organizacji.

W jaki sposób wprowadzić kolejny komponent wellbeingu 
do organizacji? Poniższa metoda stworzenia poczucia sensu 
pracy jest jedną z proponowanych możliwości. Opiera się na 
uniwersalnym schemacie wywodzącym się z potwierdzone-
go naukowego modelu właściwości pracy Hackmana i Ol-
dhama (1980): polega na wzbogaceniu pracy, dopasowaniu 
roli do pracy i relacji pracownik-współpracownicy.

KROK 1: ZAKTUALIZUJ SIEBIE
Zanim będzie można przystąpić do wprowadzania trzech 
elementów tworzenia poczucia sensu, pracownik sam po-
winien zastanowić się, co jest dla niego ważne w życiu i jak 
chce wypełniać te wartości w  pracy. Praca stanowi jedynie 
element naszego życia, choć niezwykle istotny. Ten wniosek 
potwierdzają badania naukowe Judga i Locka (1993) głoszące, 
że satysfakcja z pracy jest związana z satysfakcją z życia. Sko-
ro pracownik nadaje sens pracy poprzez pryzmat własnych 
celów, wartości czy standardów, zdecydowanie powinien je 
poznać. Do budowania samowiedzy oraz wdrażania jej w ży-
cie służą narzędzia coachingowe. Jeśli nie mamy zasobów, aby 
inwestować w coaching indywidualny, możemy posłużyć się 
coachingiem grupowym lub samodzielnym wypełnieniem 
narzędzia przez pracownika. Ćwiczenie powinno skupiać się 
na zdefiniowaniu wartości, którymi pracownik kieruje się 
w życiu i które są dla niego istotne. Na ich podstawie może 
zastanowić się, które z nich chciałby wypełniać w swojej pra-
cy. Gdy uzyska już jasność co do wartości, przechodzimy do 
działania – warto się tutaj zastanowić, w jaki sposób pracow-
nik może wypełniać te wartości, bazując na zadaniach wyko-
nywanych już w pracy / przy ich modyfikacji / po dodaniu 
nowych zadań, ale sprawiających radość?
Dzięki takiemu ćwiczeniu pracownik weźmie odpowie-
dzialność za swoją pracę i będzie mieć poczucie wpływu 
na nią. Rolą przełożonego jest wspieranie go w tym pro-
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cesie poprzez tworzenie przestrzeni do przeprowadzenia 
ćwiczenia oraz umożliwiania zmiany dotychczas wykony-
wanej pracy. Pracodawcy zależy na wykonanym zadaniu, 
ale niekoniecznie na szukaniu drogi do osiągnięcia tego 
celu. Często to właśnie droga wiodąca do realizacji celu ma 
sprawiać przyjemność pracownikowi, a nie samo wykona-
nie zadania. Z tego powodu organizacja nie musi martwić 
się o modyfikacje, które są wprowadzane przez pracowni-
ka, a wręcz zachęcać go do nich. Zaangażowany pracownik 
to efektywnie działająca organizacja.

KROK 2: WZBOGACENIE PRACY
Po uzyskaniu odpowiedzi na kluczowe pytania można 
przystąpić do kreowania swojego miejsca pracy poprzez 
modyfikację wykonywanych zadań oraz dodanie kolej-
nych. Poprzez twórcze podejście do własnej pracy pracow-
nik będzie w stanie na nowo spojrzeć na swoje obowiązki 
i poczuje sprawczość, co wzmocni zaangażowanie w pracę. 
Według Kahna (1990) bez zmiany organizacji pracownik 
może stworzyć sobie przestrzeń do rozwoju.
Pracownik ma za zadanie sporządzić listę poszczególnych 
kroków, jakie należy podjąć, aby we właściwy dla siebie spo-
sób przeorganizować swoją pracę. Ważne w tym kontekście 
są spotkania z przełożonym, któremu zostaje przedstawio-
na koncepcja. Rolą przełożonego jest poinformowanie, co 
jest realne a co nie oraz jak można tego dokonać w orga-
nizacji. Wyrażenie zgody na zmianę jest dla pracownika 
wspierające i wzbudza jego motywację. Niezwykle istotne 
jest również poinformowanie o  zmianach współpracow-
ników, którzy współtworzą miejsce pracy i mogą w różny 
sposób reagować na zmiany. Każda zmiana niesie za sobą 
opór, ponieważ wybija ze starych, znanych schematów – 
strefy komfortu – i tworzy poczucie niepewności.

KROK 3: DOPASOWANIE ROLI DO PRACY
Po wzbogaceniu pracy poprzez modyfikację czy dodanie 
nowych zadań pracownik powinien zastanowić się, w jaki 
sposób chciałby realizować te zadania. Metoda pracy jest 
równie ważna jak sama praca. Nieodzowne jest również 
określenie, z kim pracownik będzie wykonywać zadanie – 
samodzielnie lub w zespole.
Po stworzeniu szczegółowego planu pracy należy skon-
sultować się ze swoim środowiskiem pracy ‒ przełożonym 
i współpracownikami, z którymi zadania będą wykonywane.
Pracownik, porównując zadania i  poziom ich wykony-
wania, powinien dążyć do spójności, dzięki temu buduje 
w sobie poczcie sensu wykonywanej pracy (Kristof, 1996). 
Istotne jest, aby pracownik miał przekonanie, że w pracy 
wyraża siebie jako człowieka – swoje wartości i poglądy.

KROK 4: RELACJE PRACOWNIK ‒ WSPÓŁPRACOWNICY
Pracownicy, który mają satysfakcjonujące relacje ze swoimi 
współpracownikami, odczuwają większy sens pracy (Locke 
i Taylor, 1990). Otoczenie społeczne w organizacji odgrywa 
istotną rolę w życiu człowieka – kształtuje identyfikację spo-
łeczną (Florian i  Snowden, 1989) oraz zaspokaja potrzebę 
przynależności (Maslow, 1954), dzięki czemu pracownik re-
alizuje siebie jako istotę społeczną. 

Do tworzenia wspierających relacji w pracy można zastoso-
wać narzędzia coachingu zespołowego. Każdy z pracowników 
realizuje w pracy cele indywidualne; nazwanie ich i włączenie 
w pracę zespołową na rzecz nadrzędnego celu tworzy społecz-
ność. To właśnie na budowaniu społeczności i dobrych relacji 
w pracy opierają się kolejne komponenty wellbeingu.
Celem ćwiczenia jest uzyskanie poczucia wspólnoty i spój-
ności, co jest związane z  poziomem sensu pracy według 
badaczy Maya, Gilsona i Hartera (2004). Rozmowa o war-
tościach umożliwia zbudowanie głębszej więzi między 
ludźmi, co tworzy przywiązanie.
Warto zastanowić się nad badaniem wartości autentycznie wy-
znawanych w organizacji. Dzięki temu globalnie przyjrzymy 
się zjawisku i od strony organizacji będzie można oddziaływać 
na spójność, identyfikację i zaangażowanie pracowników po-
przez kształtowanie kultury organizacji oraz reorganizację za-
dań z poziomu pracowników. Konsultanci są w stanie z badań 
ilościowych i  jakościowych stworzyć sumaryczne wskaźniki 
oraz rekomendacje do wprowadzenia w organizacji.
Wykonanie pracy i posiadanie zaangażowanego pracowni-
ka, który czuje przywiązanie do organizacji i nie chce jej 
zmienić, to istotne argumenty przemawiające za tworze-
niem środowiska pracy, które budzi w pracowniku sens jej 
wykonywania. Dodatkowym faktem przemawiającym za 
wprowadzeniem tego komponentu wellbeingu są wyniki 
badań Ariely’ego, Kamenicy i Preleca (2008) – pracownicy, 
którzy nie czują sensu pracy, wykonują ją gorzej oraz żąda-
ją wyższego o 40 proc. wynagrodzenia za podjęte wysiłki.

Bibliografia:
· Ariely, D., Kamenica, E., & Prelec, D. (2008). Man’s search for meaning: 
The case of Legos. Journal of Economic Behavior & Organization, 67(3), 
671-677.
· Danna, K., & Griffin, R. W. (1999). Health and well-being in the 
workplace: A review and synthesis of the literature. Journal of manage-
ment, 25(3), 357-384.
·  Florian, V., & Snowden, L. R. (1989). Fear of personal death and posi-
tive life regard a study of different ethnic and religious-affiliated Amer-
ican college students. Journal of Cross-Cultural Psychology, 20(1), 64-79.
Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1980). Work redesign.
· Locke, E.A. & Taylor, M.S. (1990). Stress, coping and the meaning of 
work. W: A. Brief and W.R. Nord (Red.), Meanings of occupational work 
(s. 135-170). Lexington, MA: Lexington Books.
· Judge, T. A., & Locke, E. A. (1993). Effect of dysfunctional thought pro-
cesses on subjective well-being and job satisfaction. Journal of Applied 
Psychology, 78(3), 475.
· Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement 
and disengagement at work. Academy of management journal, 33(4), 
692-724.
· Kristof, A. L. (1996). Person‐organization fit: An integrative review of 
its conceptualizations, measurement, and implications. Personnel psy-
chology, 49(1), 1-49.
· Maslow, A. H. (1954). The instinctoid nature of basic needs. Journal of 
Personality, 22(3), 326-347.
· May, D. R., Gilson, R. L., & Harter, L. M. (2004). The psychological 
conditions of meaningfulness, safety and availability and the engage-
ment of the human spirit at work. Journal of occupational and organiza-
tional psychology, 77(1), 11-37.



64

Praca zawodowa to jedna z głównych aktywności życiowych 
dorosłego człowieka. Spędza w niej średnio 42 godziny w ty-
godniu, co stanowi aż jedną czwartą czasu, którym dysponuje. 
Nierzadko wypracowywane nadgodziny zawyżają limit. Jed-
nak stres, codzienne oczekiwania i napięte terminy prowadzą 
do spadku motywacji, wypalenia zawodowego, a  w  efekcie 
zwolnienia. Niestety wiele firm dopiero w  tym momencie  
zaczyna pochylać się nad tematem dobrostanu swojej kadry 
– wtedy, gdy problem jest widoczny. Klucz leży jednak w tym, 
aby zawczasu zadbać o dobre samopoczucie zespołu i zapew-
nić mu stały komfort pracy. Na co zwrócić uwagę, na czym 
zależy pracownikom, co jest dla nich ważne? Instytut Gallu-
pa we współpracy z  firmą Healthways opracował wskaźnik 
Well-Being Index i  na podstawie przeprowadzonych badań 
wyłonił pięć obszarów wpływających na  zadowolenie z życia, 
a także – co istotne dla tego tematu – z pracy. Oto one:
– Sens (Purpose): satysfakcja z tego, co robimy na co dzień, 
poczucie sensu swoich działań, bycie zmotywowanym do 
osiągania założonych celów. 

Wellbeing   
chwilowy trend  
czy długofalowa 
strategia?

Dobre warunki i  standardy pracy sprawiają, że pracownicy są bardziej 
kreatywni, lojalni i  znacznie bardziej wydajni w pracy. Coraz więcej pra-
codawców buduje programy w oparciu o wellbeing,  aby nie tylko przycią-
gnąć nowych pracowników, lecz także jak najdłużej utrzymać efektyw-
ność obecnego zespołu.

– Relacje (Social): dobra i pozytywna atmosfera w miej-
scu pracy,  życzliwe  relacje z innymi. 
– Finanse (Financial): poczucie bezpieczeństwa i stabili-
zacji finansowej.
– Społeczność (Community): poczucie przynależności do 
danej grupy, otoczenia, bycie dumnym z pracy w danym 
miejscu.
– Zdrowie fizyczne (Physical): dobry stan zdrowia umoż-
liwiający codzienne aktywności i pracę.
Poczucie dobrostanu w  znaczny sposób oddziałuje na 
efekty osiągane w pracy oraz relacje prywatne. Jak wynika 
z badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa, prawie 
jedna trzecia ankietowanych wskazuje na brak spełnienia 
w każdym z pięciu obszarów. Co się z tym wiąże? Nega-
tywne skutki dla pracodawcy widoczne są gołym okiem:
– częstsze korzystanie przez pracowników z dni wolnych 
z powodu złego stanu zdrowia,
–  częstsze zmiany pracy, a  co za tym idzie kosztowne 
przyuczanie i wdrażanie nowych pracowników,

DOMINIKA
PIETRZYK

Lean Menagment, 
Freelance Journalist
dominika.k.pietrzyk@
gmail.com



www.miesiecznik-benefit.pl 65www.miesiecznik-benefit.pl

ZARZĄDZANIE/ miesięcznik Benefit / 07-08(65)/2017

– mniejsza elastyczność na zmiany i innowacje,
– mniejsze zaangażowanie w dodatkowe projekty i inicja-
tywy, takie jak działania CSR czy wolontariat firmowy,
– mniejsze zaangażowanie w integrację i życie społeczne firmy.
Badanie wskazuje, że oprócz finansów, które niewątpliwie 
dla większości stanowią o stabilizacji zawodowej,  znajduje 
się wiele innych, kluczowych aspektów, które należy wziąć 
pod uwagę, dbając o zadowolenie pracowników. Określony 
poziom zarobków po pewnym czasie staje się czymś natu-
ralnym, przyzwyczajamy się do niego i zaczynamy poszu-
kiwać w pracy czegoś więcej – sensu, rozwoju czy zrozu-
mienia, które będzie napędzać nas każdego dnia. Na jakie 
elementy warto zwrócić uwagę?

WORK-LIFE BALANCE
Spadek zaangażowania i motywacji do pracy to często efekt 
zaburzenia równowagi między życiem prywatnym a zawo-
dowym. Przekłada się to nie tylko na permanentny brak 
czasu i zaniedbywanie życia prywatnego, lecz także na za-
gubienie w  wartościach, priorytetach i  celach życiowych. 
Dbając więc o zadowolenie pracownika, musimy mieć na 
uwadze jego  odpoczynek i reset sił. Aby codziennie z za-
angażowaniem i skutecznością realizować powierzone za-
dania, konieczny jest zdrowy balans między obowiązkami 
w miejscu pracy a sferą osobistą. Spójrzmy więc na temat 
holistycznie i pomóżmy naszym pracownikom zadbać o to, 
co jest dla nich ważne – czas dla rodziny, realizację pasji 
i marzeń czy zdrowie.  

ATMOSFERA
Spędzając w pracy znaczną część życia, chcemy, aby atmos-
fera w miejscu zatrudnienia była przyjazna, miła i wspie-
rająca. Atmosfera wpływa na sposób postrzegania zadań 
i wykonywanych obowiązków. Im gorzej pracownik czuje 
się w pracy, tym bardziej spada jego efektywność i zaanga-
żowanie. Stres i zmęczenie odbijają się także na relacjach 
prywatnych. Im dłużej przebywamy w  takiej atmosferze, 
tym mniej jesteśmy skłonni do rozwoju, inicjatywy, za-
czynamy narzekać. O wiele łatwiej jest skupić się na pracy, 

gdy odczuwamy spokój, sympatię i  zrozumienie. Współ-
praca, wzajemna pomoc, szczerość czy równe traktowanie 
– te elementy sprawiają, że czujemy się częścią wspólnoty, 
jesteśmy zrelaksowani, lubimy to, co robimy i  bez stresu 
przychodzimy do pracy. Jednak zdrowa i  miła atmosfera 
to wypadkowa pracy zarówno menedżera, jak i współpra-
cownika. To w osobie naszego przełożonego chcemy czuć 
wsparcie, zrozumienie. Dlatego tak ważne w tym aspekcie 
są kompetencje osób zarządzających oraz ich zdolność do 
bycia dobrym liderem dla zespołu. 

ROZWÓJ
Aż dla 80 proc. pracowników jednym z  najważniejszych 
aspektów w miejscu pracy są możliwości rozwoju. Rutyna za-
wodowa oceniana jest zdecydowanie negatywnie. Aby praca 
nieustannie sprawiała nam radość i satysfakcję, niezbędna jest 
różnorodność zadań i  jasno określone perspektywy kariery. 
Regularna ocena umiejętności pracowników i nakreślone cele 
do zrealizowania sprawiają, że odczuwamy spełnienie. Roz-
wój zawodowy podnosi naszą samoocenę i nastawienie. Do-
daje wiary w zdobywanie dotąd nieosiągalnych celów, skłania 
do podejmowania wyzwań. Podwyższając swoje kompeten-
cje, pracownicy doskonalą organizację, w której pracują, a to 
niewątpliwie wielka zaleta systemów rozwojowych.

PODSUMOWANIE
Najcenniejszym kapitałem każdego przedsiębiorstwa są 
ludzie – ich wiedza, doświadczenie i  zaangażowanie. Aby 
optymalnie móc korzystać z zasobów kadry, kluczowe jest 
zapewnienie jej odpowiednich warunków pracy i rozwoju. 
Pracownicy, którzy osiągają zadowolenie w pięciu obszarach 
wellbeingu (sens, relacje, finanse, społeczność i  zdrowie), 
o  43 proc. chętniej pomagają innym, dwukrotnie częściej 
mówią, że łatwo przystosowują się do zmian, o  41 proc. 
mniej opuszczają pracę z  powodów zdrowotnych oraz są 
o 81 proc. mniej skłonni do poszukiwania innego miejsca 
pracy. Zatroszczmy się o to, aby wśród nowoczesnych narzę-
dzi zarządzania w firmie znalazło się miejsce na tak ważne 
aspekty świadczące o dobrostanie współpracowników. 

Aby codziennie 
z zaangażowaniem 

i skutecznością realizować 
powierzone zadania, 
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 jest zdrowy balans między 

obowiązkami  
w miejscu pracy  
a sferą osobistą.
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Szczęśliwy  
pracownik  
to kreatywny  
pracownik

Ponad połowa pracowników polskich organizacji myśli o  pracy, kiedy jest 
w domu – wynika z drugiej części raportu „Praca, moc, energia w polskich 
firmach” opublikowanego przez firmę Human Power. Dane zawarte w rapor-
cie obrazują wpływ pracowniczych emocji, stresu, wielozadaniowości oraz 
poczucia sensu na efektywność wykonywanych zadań. Wnioski płynące z cy-
towanego badania mogą pomóc pracodawcom „w walce” z największymi wro-
gami efektywności pracowników – czyli stresem i wielozadaniowością. 

Okazuje się, że aż 42,2 proc. badanych pracowników zdaje 
sobie sprawę, że ich obecny sposób działania w pracy wpły-
wa negatywnie na ich zdrowie. Co prawda ponad połowa 
z nich rozpoczyna dzień z optymizmem i zapałem, ale po-
nad 40 proc. odczuwa często w ciągu dnia irytację, frustra-
cję i zniecierpliwienie, a jednej trzeciej towarzyszą w pracy 
zmęczenie i zniechęcenie do wykonywanych obowiązków.
– Dla osób pełniących funkcje kierownicze negatywne emo-
cje wiążą się z podwójnym ryzykiem, bo narażają również 
podwładnych na spadek efektywności działania – podkreśla 
Małgorzata Czernecka, psycholog, ekspert do spraw efek-
tywności, prezes zarządu Human Power. – Osiąganie najlep-
szych wyników zawsze idzie w parze z odczuwaniem pozy-
tywnych emocji: zadowolenia, zapału, radości, optymizmu.
Co drugi ankietowany wykonuje zadania, które sprawiają 
mu ogromną satysfakcję i radość, a 14,9 proc. poinformowa-
ło, że nie odczuwa satysfakcji, wykonując swoje obowiązki. 
– Ważne zatem, aby w pracy dbać o dobre emocje, które 
pozwalają nam na najbardziej efektywne wykonywanie 

obowiązków i w dodatku z  satysfakcją – przekonuje Ewa 
Szabuniewicz, dyrektor HR, Best S.A., trener Energy Pro-
ject. – Pomoże nam w tym pozytywny feedback, budowa-
nie zaufania i  wrażliwość na innych. Okazywanie emocji 
jest dobrym zjawiskiem, ponieważ pokazuje naszą ludzką 
naturę, szczerość oraz buduje zaufanie.
Większość badanych nawiązała w miejscu pracy koleżeń-
skie relacje oparte na zaufaniu.  Połowa ma szefów, dzięki 
którym zyskuje poczucie, że praca jest doceniana i ważna. 
Braki w tym zakresie zgłosił co piąty ankietowany. Pracow-
nicy chwalą i doceniają siebie nawzajem za dobrze wyko-
naną pracę. O tym pozytywnym aspekcie współpracy poin-
formowało aż 90,7 proc. respondentów.

ATMOSFERA W PRACY
– Jednocześnie z badania wynika, że całkiem spora grupa 
pracowników odczuwa negatywne emocje w pracy i pozo-
staje myślami w niej po zakończeniu obowiązków – zwraca 
uwagę Maja Chabińska Rossakowska, Head of HR, ING 
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Bank Śląski. – To niepokojący wynik. Przede wszystkim 
dlatego, że taki stan sprzyja pogorszeniu kondycji, a w kon-
sekwencji prowadzi do absencji, która stanowi w  niektó-
rych firmach spore organizacyjne wyzwanie. Warto więc, 
badając przyczyny nieobecności pracowników, wziąć pod 
uwagę aktualną atmosferę w miejscu pracy. 
Większość osób, które odczuwają stres, chciałaby nauczyć 
się lepiej go wykorzystywać. Działanie stresu wywołuje wiele 
schorzeń. Do dolegliwości mających w nim swoje źródło za-
licza się: nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia rytmu i za-
wał serca, wylewy, udary mózgu, migreny, alergie, nowotwo-
ry, choroby skóry, depresje, zaburzenia lękowo-depresyjne, 
nerwice, zaburzenia snu i osłabienie układu odpornościowe-
go (źródło: Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie 
wypadków przy pracy i stan zdrowia osób pracujących, Sto-
warzyszenie Zdrowa Praca, Warszawa 2014).
Ocenia się, że liczba dni utraconych z powodu stresu w pra-
cy w 2013 r. wyniosła 77 888,33 dni, a wartość nieobecności 
z tytułu stresu w pracy w sektorze przedsiębiorstw w Polsce to 
ok. 9,48 mld złotych rocznie (źródło: Stres w pracy oraz jego 
wpływ na występowanie wypadków przy pracy i  stan zdrowia 
osób pracujących). Co piąty (19,5 proc.) badany przez Human 
Power odczuwa często w pracy strach i niepokój. Niepokojący 
jest fakt, że ponad 40 proc. badanych przyznaje, iż odreago-
wuje stres i problemy w pracy na swoich bliskich. 
Aż 40,4 proc. ankietowanych informuje, że w pracy odczuwa 
irytację, frustrację i zniecierpliwienie. Co trzeciemu badane-
mu często towarzyszy zmęczenie i zniechęcenie do wykony-
wanych obowiązków. Większość badanych oceniła jednak, 
że potrafi szybko dystansować się do spraw zawodowych, 
na które mają niewielki wpływ. Brak tej umiejętności zgłosił 
co czwarty pytany. Tę potrzebę dostrzegają także pracodaw-
cy, którzy w godzinach pracy organizują dla zatrudnionych 
chociażby warsztaty radzenia sobie ze stresem.

WIELOZADANIOWOŚĆ TO MIT
Autorzy badania twierdzą, że jednym z  ważnych elementów, 
mających wpływ na efektywność, jest przygotowanie planu 
i  ustalenie priorytetów. Swój dzień pracy rozpoczyna w  ten 
sposób 48,2 proc. ankietowanych. Zdecydowana większość re-
spondentów odpowiedziała, że z łatwością koncentruje uwagę 
na wykonywanym w danym momencie zadaniu, choć jedno-
cześnie ponad połowa z nich przyznała, że nie potrafi pracować 
bez konieczności ciągłego sprawdzania poczty mailowej czy 
odbierania telefonów. Ponad 1/3 ankietowanych zauważa, że 
w pracy jest często rozkojarzona i rozproszona. Badani infor-
mują, że zadania, które wykonują, są wielokrotnie przerywane 
przez maile i telefony. Spokój w trakcie wywiązywania się z obo-
wiązków ma zaledwie 16,9 proc. respondentów. 
Tzw. „wrzutki” od przełożonego, telefony, maile, a  często 
także portale społecznościowe to czynniki powodujące 
największą dekoncentrację wśród pracowników. Autorzy 
badania podkreślają, że jeśli nieustannie dochodzi do prze-
łączania się między zadaniami, traci się za każdym razem od 
10–25 minut – tyle bowiem mózg potrzebuje, aby na nowo 
skupić się w pełni na zadaniu. Może to oznaczać, że w ciągu 
jednego dnia, w którym zadania są przerywane np. 10 razy, 
traci się minimum dwie godziny! 

– Niestety wyniki badania zdają się potwierdzać deficyt uważ-
ności zarówno wśród menedżerów, jak i pracowników na sta-
nowiskach niekierowniczych w polskich organizacjach – mówi 
Edward Stanoch, partner zarządzający Aon Hewitt w Polsce.
– Nie ma większej przeszkody dla naszej wysokiej efektyw-
ności, niż brak zdolności skupienia się na zadaniu w dłuż-
szych okresach i odsuwania od siebie wszystkich bodźców, 
które mogą nas rozproszyć. Ilość informacji, która do nas 
dociera każdego dnia, sprawia, że jesteśmy w stanie kon-
centrować swoją uwagę przez coraz krótszy czas – dodaje 
Małgorzata Czernecka. 
Ponad połowa ankietowanych stara się robić jedno zadanie 
w jednym czasie. Próbę wykonywania wielu zadań jednocze-
śnie podejmuje 40,9 proc. pytanych. Co istotne, niemal ⅓ an-
kietowanych nie pamięta, co robiła poprzedniego dnia w pra-
cy. Częściej niż co czwarty respondent ocenił, że jego obecny 
sposób działania wpływa negatywnie na efektywność w pracy.

ZAANGAŻOWANIE A WYNIKI BIZNESOWE
Autorzy badania przytaczają dane, z których jasno wynika, 
że 5-procentowy wzrost wskaźnika zaangażowania prze-
kłada się na 3-procentowy wzrost przychodów, a  firmy 
o najwyższym poziomie zaangażowania pracowników no-
tują o 9 proc. wyższy poziom udziału rynku.
Jak pomóc pracownikom w osiągnięciu zadowolenia z pra-
cy, produktywności i  zaangażowania w  kreowanie przy-
szłości firmy i swojej własnej? 
– Dać możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, 
wyszukiwania sposobów na rozwiązywanie problemów.
– Dzielić się informacją na temat różnych aspektów funk-
cjonowania firmy.
– Minimalizować nieuprzejmość oraz promować kulturę 
osobistą.
– Przekazywać regularnie informacje zwrotne na temat in-
dywidualnych wyników pracownika.
– Właściciele firm zrozumieli, że naprawdę imponujące 
efekty biznesowe możliwe są do osiągnięcia, kiedy dbamy 
nie o  „zasoby ludzkie”, ale o  „kapitał ludzki”; kiedy po-
strzegamy pracownika holistycznie – jako jednostkę, która 
funkcjonuje nie tylko w społeczeństwie naszej organizacji, 
lecz także w innych „systemach” społecznych; jako jednost-
kę, która aby osiągać swoje cele biznesowe, musi być efek-
tywna także na poziomie energii fizycznej i psychicznej – 
reasumuje Sabina Dąbrowska-Olbryś, Human Resources 
Manager, coach i psycholog, Grupa Pracuj Sp. z o.o. 

Źródło: 
· Raport „Praca, moc, energia w polskich firmach” został zre-
alizowany przez firmę doradczą Human Power we współpra-
cy z Aon Hewitt, Grupą Pracuj, Kinnarps Polska oraz Polskim 
Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. Patronem meryto-
rycznym 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 pra-
cowników na innych stanowiskach (tzn. niekierowniczych). 
· Bezpłatny dostęp do raportu: humanpower.pl/raport–praca–
moc–energia/
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Żywe rośliny – to dzięki nim miejsca pracy stają się przy-
tulne i przyjazne. Poza walorami estetycznymi rośliny wy-
twarzają tlen, regulują wilgotność i  temperaturę powie-
trza, jonizują je i  oczyszczają z  substancji toksycznych, 
które pozostawiają w  powietrzu sprzęty elektroniczne, 
wykładziny czy meble, pochłaniając szkodliwe substan-
cje i  stając się zielonym naturalnym filtrem. A  przecież 
te toksyczne związki, jeśli są nieeliminowane, mogą być 
przyczyną różnych dolegliwości, jak: bóle głowy, osłabie-
nie, spadek koncentracji czy też rozdrażnienie. Można 
redukować niekorzystne działanie komputerów, drukarek 
czy innego wyposażenia biura przez wprowadzenie ziele-
ni do miejsca pracy.
Rośliny pozytywnie wpływają na samopoczucie pracow-
ników. Ten „naturalny zielony element” sprawia, że suro-
we wnętrza pracy stają się harmonijne i przytulne, dzię-
ki czemu wzrasta poczucie bezpieczeństwa osób w  nich 
przebywających. Działają też one uspokajająco, koją ner-
wy, ale jednocześnie mobilizują do działania. Dają ukoje-
nie oczom zmęczonym pracą przed monitorem. Rośliny 
w  miejscu pracy są pomocne do tego stopnia, że osoby 
patrzące na nie są bardziej kreatywne i mniej zestresowa-
ne. Dzięki kwiatom wnętrza stają się też bardziej wytłu-
mione, co pozytywnie wpływa na słuch. 

Rośliny  
a  przestrzeń  
do pracy

Rośliny mają korzystny wpływ na psychikę, samopoczucie i zdrowie, bu-
dują przyjemną atmosferę, wywierają pozytywne wrażenie ‒ to chyba wy-
starczająco dużo argumentów, by użyć ich w swoim miejscu pracy, gdzie 
spędza się przecież jedną trzecią swojego życia.

ZIELONE DEKORACJE
Surowe zwykle wnętrza ożywione roślinami to coraz bar-
dziej popularny trend, bo przecież oprócz walorów zdro-
wotnych żywe rośliny zielone pełnią też funkcje dekora-
cyjne i organizują przestrzeń. Są one ważnymi, choć często 
niedocenianymi elementami wystroju biura. Szczególnie 
pozytywnie na wizerunek firmy będą wpływać zadbane ro-
śliny, z tego też powodu dobrze jest je ustawiać w miejscach 
reprezentacyjnych, jak recepcje, główne hole, miejsca przy 
windach, ale także tych przeznaczonych dla pracowni-
ków do odpoczynku czy konsumpcji. Rośliny doniczkowe 
sprawdzają się również w miejscach, gdzie przyjmowani są 
klienci, gdyż uspokajają i wprowadzają przyjazną atmosfe-
rę. Biurka pracowników to dla roślin również bardzo dobre 
miejsce, pod warunkiem jednak, że nie będą one tam usta-
wiane wbrew ich woli lub kosztem miejsca do pracy. 

ZIELONE WYBORY
Choć rośliny w miejscach pracy ciągle jeszcze umieszcza się 
głównie ze względów dekoracyjnych, jednak nie wszystkie 
z nich nadają się do biur, gdyż w dużych pomieszczeniach 
trudno jest stworzyć klimat podobny do naturalnego. Czyn-
nikami, które mają istotny wpływ przy planowaniu roślin 
w biurze są, po pierwsze, dostęp do światła, po drugie ‒ zapo-
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t r z e -
bowanie 
na wodę, po 
trzecie tempera-
tura, po czwarte klima-
tyzacja i  po piąte bliskość 
ciągów komunikacyjnych. 
Warto brać pod uwagę wytrzyma-
łość i  odporność wybranych gatunków 
roślin. W  tym miejscu powinny zagościć 
kwiaty, które nie wymagają troskliwej opieki. Ro-
ślinami godnymi polecenia okażą się te, które nie są 
wrażliwe na błędy pielęgnacyjne i  dobrze poradzą sobie 
z niedoborem wody oraz małą ilością światła.
Świetnym wyborem będzie sansevieria będąca sukulentem. Równie 
bezproblemowe w hodowli są agawy i różnego rodzaju draceny. Te ga-
tunki nie potrzebują częstego podlewania i dobrze znoszą brak światła. Rośli-
ną odpowiednią do biura dzięki swej odporności na niekorzystne warunki będzie 
aspidistra, potocznie nazywana „żelaznym liściem”, a dzięki właśnie swoim długim li-
ściom idealnie współgra zarówno z nowoczesnymi, jak i klasycznymi wnętrzami. 
Wybierając rośliny do biura, warto zwrócić również uwagę na ich unikalne zdolności do regeneracji 
powietrza. Jest to szczególnie ważne w klimatyzowanych pomieszczeniach, w których występuje jego za-
mknięty obieg. Roślinami, które posiadają tego typu właściwości, są skrzydłokwiat czy zielistka. 
Istotnym elementem dekoracyjnym w miejscu pracy będą też doniczki dla roślin. Do każdego wnętrza pasują 
proste, o stonowanych kolorach. Przy ich wyborze należy pamiętać o tym, by podkreślały walory dekora-
cyjne roślin, a nie były ozdobą samą w sobie.
Innym rozwiązaniem wprowadzającym rośliny do miejsc pracy będą tzw. zielone ściany, które pro-
jektowane są w częściach wspólnych budynków, takich jak recepcje. Pokryte roślinnością ściany 
tworzą pewnego rodzaju pionowe ogrody. Inspiracją dla ich powstania były pnie drzew lasów 
deszczowych czy roślin naskalnych z klimatu umiarkowanego. Umieszczenie ich w pomiesz-
czeniu sprawia, że wnętrze nabiera niezwykłego i indywidualnego charakteru. 
Zielone ściany są wyposażone w pełny system automatyki niezbędny do ich funkcjono-
wania, na który składają się takie elementy, jak: nawadnianie, dozowanie naturalnych 
nawozów, sterowanie temperaturą i  oświetleniem wewnętrznym. Jest to efektowne 
i bardzo plastyczne rozwiązanie, choć nie należy do najtańszych. 

ZIELONE PODSUMOWANIE
Na produktywność w miejscu pracy wpływa wiele czynników, dlatego też 
przestrzeń, w której pracujemy, jest bardzo istotna. Rośliny w biurze ocie-
plają wnętrze, czynią je estetycznie ciekawszym. Pokazują, że zależy 
nam na dobrym wizerunku przedsiębiorstwa, oraz świadczą o pro-
ekologicznej postawie właścicieli i  osób w  nich przebywających. 
Rośliny doniczkowe są jedną z wielu możliwości ubogacających 
przestrzeń pracy. Umieszczenie w niej kilku żywych kwiatów 
to niedrogi wydatek. Taki zabieg z pewnością zaprocentuje 
i przyniesie imponujące efekty, które przełożą się na kom-
fort i wydajność pracy, a na dodatek poprawią jakość 
powietrza we wnętrzu. Dobrze by było mieć choćby 
jedną roślinę doniczkową na jeden metr kwadra-
towy powierzchni biurowej. Doniczka z piękną 
roślinką, która zachwycająco pachnie i koi na-
sze oczy, ustawiona w pobliżu monitora lub 
innych sprzętów emitujących szkodliwe 
substancje, będzie nie tylko pięknym 
zielonym akcentem, lecz także mo-
torem napędowym do działania. 
Warto więc spróbować!
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Sheryl Sandberg, COO Face-
book i jedna z najbardziej 
wpływowych kobiet w biznesie, 
w swoim nowym projekcie 
„Option B” dzieli się prywat-
nymi doświadczeniami, m.in. 
dotyczącymi nagłej śmierci 
męża. Mówi, że w trudnych 
momentach pomogła jej praca. 
Kiedy właściwie może być ona 
dla nas ukojeniem?

Wtedy, kiedy kultura organizacyjna 
firmy jest otwarta na człowieka.  
Kiedy potrafimy powiedzieć, że 
doceniamy czyjąś pracę, wkład 
w rozwój firmy. Umiemy  szczerze 
przyznać, że ktoś jest niezastąpiony, 
świetny i cieszymy się ze współpra-
cy. Wtedy, kiedy możemy sobie ufać 
i czujemy się wzajemnie dla siebie 
ważni. Jeśli jest nam w innych 
obszarach życia ciężko, to przynaj-
mniej wiemy, że w pracy jesteśmy 
doceniani. To może dawać ukojenie, 
ale i motywację do poukładania 
czegoś, co runęło. 

Jak uczyć menedżerów takiej 
otwartości i autentyczności 
w relacjach z pracownikami?

Przede wszystkim trzeba być otwar-
tym na menedżerów i rozmawiać 
wprost również o trudnych kwe-
stiach. Nie zamykać się na sprawy 
prywatne, zauważać, że to ma bardzo 
duży wpływ na pracę. Organizowali-
śmy kiedyś bardzo ciekawe szkolenie 
dla menedżerów z psychologami 
i debatowaliśmy na nim o trudnych 
życiowych sytuacjach, z którymi się 
stykamy. Było dużo przestrzeni do 
dawania wskazówek, jak reagować 
wtedy, gdy zauważymy u swoich 
pracowników, że coś się dzieje, że po-
jawiło się coś nowego. Przebywamy ze 
sobą dużo czasu i jesteśmy w stanie 
wychwycić te różnice. To było bardzo 
refleksyjne, głębokie spotkanie, które 
zrobiło na nas niesamowite wrażenie. 
Dużo się nauczyliśmy.

Nie ma biznesu 
bez ludzi 

Z Bożeną Stępień rozmawiała Joanna Rubin

Poproszę o przykłady.
Nauczyliśmy się, aby być uważnym 
na ludzi, z którymi współpracuje-
my. To jest wielka wartość. Jeśli 
pracownik ma  problem, nawet spoza 
obszaru zawodowego, warto dać mu 
znać, że to widzimy, że się o niego 
martwimy. Kolejną bardzo ważną 
kwestią jest to, aby podkreślić do-
brze wykonywaną pracę i zaangażo-
wanie pracownika. Szczerze powie-
dzieć, za co go cenimy. Oczywiście 
jeśli ktoś jest otwarty na przyjęcie 
pomocy, zaznaczmy naszą gotowość 
do jej udzielenia. Jestem przekona-
na, że cała nasza organizacja jest na 
to wyczulona. Zdajemy sobie sprawę, 
jak wiele elementów z życia pry-
watnego wpływa na motywację, na 
zaangażowanie. Wyzwaniem jest tu 
wyczucie, aby ocenić, na ile możemy 
wchodzić w prywatne i najczęściej 
delikatne rozmowy. Mimo wszystko 
wciąż jesteśmy w pracy. 

Co właściwie, również bizneso-
wo, pokazuje komunikat, który 
bazuje na autentycznym zainte-
resowaniu drugą osobą?

Na pewno pokazuje, że człowiek jest 
dla nas ważny, ale też informuje, że to, 
co się dzieje z nami prywatnie, jest wi-
doczne, często wpływa na naszą pracę 
i przekłada się na inne obszary. Można 
byłoby założyć, bardzo błędnie zresztą, 
że praca to praca, emocje na bok, tu 
liczą się efekty. Tylko te efekty to 
suma wielu działań. Kiedyś przyszedł 
do mnie kierownik działu, w którym 
pracują głównie mężczyźni. Powiedział 
mi, że coś się dzieje z jego pracow-
nikiem, zauważył, że chodzi o jakieś 
rodzinne kwestie, o które trudno było 
mu zapytać. Poprosił nas o wsparcie. 
Dla mnie to było bardzo budujące, bo 
oznaczało to, że nasi pracownicy nie 
tylko są uważni na innych, starają się 
ich zrozumieć, lecz także potrafią pro-
sić o pomoc wtedy, gdy jest im ciężko 
rozpocząć rozmowę. Fo
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„W pracy emocje na bok”  –  kie-
dyś to było popularne stwier-
dzenie.

Tak, bardzo popularne w minio-
nych dekadach. Bardzo chcia-
no, aby do firm pracownicy nie 
przenosili doświadczeń, emocji 
z prywatnego życia. Tutaj miała 
przychodzić głowa i ręce. Ale czy to 
możliwe? Dziś mamy większą wie-
dzę na temat psychologii, motywa-
cji ludzi, ich intencji. Wiemy, jaką 
rolę pełnią emocje, jak wpływają 
na nasze działania. Stąd potrzeba 
szczerych rozmów, które pewnie 
nie byłyby możliwe, gdyby nie 
dobre fundamenty firmy, jej DNA, 
czyli szczerość, uczciwość i praw-
dziwe relacje.

Czy to jest również DNA właści-
cieli firmy?

Tak, to jest DNA właścicieli, którzy 
są otwartymi, normalnymi ludźmi. 
Nigdy nie przybrali pozy przedsię-
biorcy zamkniętego na potrzeby dru-
giego człowieka. Na tym wyrosła cała 
firma. To co ważne dla właścicieli, 
z czasem stało się kluczowe dla me-
nedżerów, dla pracowników. Nie bez 
powodu jedną z naszych głównych 
wartości są ludzie. Dbamy o nich. 
Stawiamy na ludzi kreatywnych, 
działających efektywnie, kierujących 
się w pracy zarówno intuicją, jak 
i wiedzą i doświadczeniem. 

Intuicją?
Tak, to dla nas bardzo ważne. 
Zwłaszcza przy kreowaniu no-
wych produktów od pracowników 
oczekuje się tego, aby kierowali się 
intuicją. Nie tylko wiedzą i doświad-
czeniem, bo nie wszystko może być 
sprawdzone.

Właściwie czym jest ta intuicja?
Dla nas intuicja to poparte do-
świadczeniem przekonanie, że 
mamy właściwe rozwiązanie, to 
i żadne inne. W związku z tym, 
że często brakuje nam na to 
dowodów, intuicyjne rozwiązanie 
wymaga od autora dużo determi-
nacji i wiary w powodzenie. Dobry 
pomysł, przedstawiony z przekona-
niem, sam się obroni. Organizacja 
jest otwarta na takie pomysły.

Jaki musi być więc proces rekru-
tacji, aby wyłonić z rynku takie 
perełki: ludzi efektywnych, 
kreatywnych, z intuicją. 

To bardzo długi proces, angażujący 
wiele osób w firmie. Ostatnio rynek 
jest bardzo szybki, biegnący i trzeba 
się ciągle zastanawiać, jak ten proces 
rekrutacyjny usprawniać. Z pewno-
ścią nie możemy go skrócić, bo chce-
my poznać kandydatów jako ludzi. 
Odkryć  ich szeroko pojęty potencjał: 
inteligencję emocjonalną, poziom 
dyscypliny, samoświadomości. Od lat 
stosujemy system wielostopniowych 
spotkań. Na pierwszym spotkaniu 
jest najczęściej osoba z HR-u, na ko-
lejnym HR i bezpośredni przełożony, 
a na spotkaniu finałowym bezpo-
średni przełożony i jego menedżer. 
Często stosujemy case study, na 
którym kandydat rozwiązuje jakiś 
problem, a my zapraszamy wtedy 
więcej osób z organizacji. To są takie 
spotkania, w których możemy do-
brze poznać kandydata, a  kandydat 
naszą organizację, konkretnych 
menedżerów, dyrektorów, sposób 
naszego myślenia. Czasami spędzają 
u nas cały dzień.

Jaki jest wasz sposób myślenia?
W naszej firmie chcemy, aby pracow-
nicy mieli wpływ na wiele procesów, 
również na kształtowanie nowego 
wyrobu. Nasi ludzie mają ogromy 
wpływ na to, jakie produkty znajdu-
jemy później na półkach w sklepach. 
To są nasze dzieła, które powstają 
gdzieś od małej iskierki, pomysłu, 
a później przechodzą przez wiele 
skoordynowanych działań. Szukamy 
wszelkich ciekawych rozwiązań, 
a potem odpowiedniej argumenta-
cji, aby przekonać do nich innych. 
Nasze produkty cieszą się uznaniem 
klientów, a to bardzo ważny aspekt 
w budowaniu poczucia sprawstwa 
naszych pracowników, ale i ogromna 
odpowiedzialność.

W jakim środowisku pracy 
ludzie zaczynają być zaangażo-
wani, chętni do brania odpo-
wiedzialności?

Stajemy się bardziej zaangażowani 
w środowisku, w którym obdarza-
ni jesteśmy zaufaniem. W którym 

nie boimy się wychodzić z nową 
inicjatywą. Odpowiedzialność za nią 
jest bardzo ważna, bo wielu z nas 
ma znakomite pomysły, ale problem 
pojawia się wraz z wzięciem za nie 
odpowiedzialności, a  ostatecznie 
chodzi przecież też o konkretny 
efekt, o skuteczność. To bardzo 
istotny kawałek tego procesu, w któ-
rym dajemy przestrzeń do kreowa-
nia pomysłów oraz przestrzeń do 
brania odpowiedzialności za efekty 
swojej pracy. To szczególnie widać 
w przypadku menedżerów, którzy 
zarządzają niezwykle ciekawymi, 
bardzo różnorodnymi pod względem 
talentów zespołami. Dzięki temu 
mogą być realizowane niestandar-
dowe projekty, o najwyższej jakości. 
Jednak ostatecznie menedżerowie są 
odpowiedzialni za efekty.

Jakie są więc idealne projekty 
HR, które wspierają biznes, czyli 
ostatecznie efekty?

Dzięki dobrze pracującym zespołom 
menedżerowie mogą osiągnąć dużo 
więcej, niż gdyby pracowali sami. 
Sztuka polega na zaangażowaniu ca-
łego zespołu do wspólnych celów. To 
bardzo trudne zadanie, bo przecież 
menedżerowie muszą nadzorować 
wszystkie cele, często nie mają czasu 
na bieżące zadania, a jeszcze mniej na 
przyjrzenie się motywacjom zespołu. 
Do tego menedżerom służy HR, ktoś 
kto spojrzy z boku, z perspektywy me-
nedżera, ale również z  perspektywy 
pracownika. Czasami zada to jedno 
właściwe pytanie.
Projekty HR z jednej strony to 
wsparcie realizacji strategii firmy, 
wyzwań, jakie stoją przed organi-
zacją, z drugiej to reagowanie na 
bieżące potrzeby. Tzw. „gaszenie 
pożarów” również ma sens, ponie-
waż wówczas dzieje się prawdziwa 
zmiana, występują prawdziwe 
emocje, prawdziwe zaangażowanie 
i jest szansa na rozwiązanie wielu 
spraw, poukładanie od nowa. Ale do 
tego potrzebna jest zewnętrzna per-
spektywa kogoś, kto pokaże sytuację 
w zupełnie nowym świetle. 
Projekty HR powinny wspierać kadrę 
zarządzającą, ale absolutnie nie 
powinny zwalniać menedżera z od-
powiedzialności za ludzi. Wiele pro-

Bożena Stępień – dyrek-
tor  personalny Labora-
torium Kosmetyczne  
Dr Irena Eris Sp. z o.o.
Praktyk HR z wieloletnim 
doświadczeniem 
w działach personalnych 
takich firm  jak Ferrero 
Polska, IFS Poland, a od 
trzynastu lat oddana 
firmie i pracownikom 
Laboratorium Kosme-
tycznego Dr Irena Eris.
Wykształcenie: SGH –
Zarządzanie i Marketing; 
SWPS – Psychologia
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jektów HR na początku ma charakter 
systemowy, dokładnie zaplanowany, 
ale to jest ważne tylko na początku. 

Co ma pani na myśli?
Na przykład system rozmów okre-
sowych, których wprowadzenie jak 
najbardziej powinno być systemowe, 
obowiązkowe dla wszystkich, ale 
z czasem, gdy kadra kierownicza 
i pracownicy nabiorą wprawy w ta-
kich rozmowach, poczują, jak ważny 
jest regularny feedback, procedury 
powinny ustępować zdrowemu 
rozsądkowi. Coraz większa odpowie-
dzialność powinna być oddawana 
menedżerom. 
Chciałam jeszcze podkreślić najważ-
niejszą cechę projektów HR, jaką jest 
umocowanie w zarządzie. 

Dlaczego to jest takie ważne?
Tylko takie projekty mają potem 
przełożenie na całą organizację. 
Coś co jest ważne dla zarządu, 
ma szansę na długotrwałe działa-
nie i efekty, a jak dobrze wiemy, 
świadomość ludzi zmienia się 
najwolniej. Nie mówimy tu o braku 
modyfikacji, ciągłym doskonaleniu, 
bo to u nas dzieje się stale. Ważne, 
żeby zarząd dawał zielone światło, 
czasami sam inicjował pewne zmia-
ny, a przede wszystkim brał w tym 
czynny udział.

Jakie projekty HR napawają 
panią dumą?

Parę lat temu wprowadziliśmy zarzą-
dzanie przez cele i system rozmów 
okresowych. Tu najważniejsza była 
uspójniona komunikacja, której 
celem było to, aby każdy pracownik 
wiedział i rozumiał, jak jego praca 
przekłada się na działania całej 
organizacji, gdzie dokładnie jest jego 
strefa wpływu. 

Dziś mówi się o bardziej nowo-
czesnych modelach niż tylko 
zarządzanie przez cele.

Tylko trudno jest mówić o skutecz-
nym wprowadzeniu nowoczesnych 
modeli zarządzania bez zbudo-
wania dobrego gruntu. U nas tym 
fundamentem był bardzo dobrze 
wprowadzony projekt, który uspójnił 
w firmie proces tworzenia celów oraz 

przebieg komunikacji. Ten proces 
funkcjonuje u nas do dziś, i na jego 
kanwie możemy wprowadzać więcej 
nowoczesnych rozwiązań, w tym 
rozluźniać procedury, bo jesteśmy 
pewni, że menedżerowie  są już na 
to gotowi. 

Jak sprawdzać tę gotowość?
Sami menedżerowie nam to mówią. 
Do kolejnej modyfikacji programu 
powołaliśmy grupę menedżerów, 
którzy wprost powiedzieli, że nie 
chcą już rozmawiać z pracownikami 
w ściśle ustrukturyzowany sposób, 
nie chcą „negocjować” sztywnie zde-
finiowanych kompetencji. Chcą wię-
cej swobody, chcą skupić się bardziej 
na zaangażowaniu, na motywacji 
pracowników.

A inne projekty?
W tym roku startuje druga edycja 
Akademii Rozwoju Osobistego. 
W pierwszej edycji zebraliśmy grupę 
14 osób, która przeszła bardzo 
intensywne szkolenia z rozwoju oso-
bistego oparte na rozwoju inteligen-
cji emocjonalnej, np. kształtowanie 
postawy lidera, zarządzanie zaan-
gażowaniem własnym. Po dwóch 
latach intensywnych warsztatów 
pracownicy prowadzili projekty, ale 
w obszarach zupełnie odrębnych od 
tego, czym na co dzień się zajmowali. 
Zazwyczaj pracujemy trochę siloso-
wo i przyzwyczajamy się do utartych 
schematów. A tutaj istotnym 
elementem było łamanie stereoty-
pów, szukanie nowych rozwiązań 
i wybijanie się z typowych sposobów 
myślenia. Uczestnicy Akademii za-
rządzali zespołami, z którymi nigdy 
nie pracowali; realizowali projekty 
dla sponsorów, którzy nigdy nie byli 
ich przełożonymi, których często 
nawet nie znali. Kluczowe  w naszej 
Akademii jest uzyskanie odpowiedzi, 
jak bardzo swoją osobą, samoświado-
mością, zaangażowaniem, dobrymi 
relacjami wpływamy na innych. Tak 
rozumiemy prawdziwy rozwój.

Jaki jeszcze cel firmy realizuje 
Akademia Rozwoju Osobistego?

Jesteśmy organizacją uczącą się 
i poznajemy wiedzę z obszarów, 
których na co dzień nie doty-

kamy. W organizacji rozwijamy 
się i w pionie, i w poziomie. To 
ważne, bo jesteśmy firmą o pła-
skiej strukturze. Pięknie nam też 
w Akademii Rozwoju Osobistego 
wychodzą relacyjne obszary: wiara 
w siebie, branie odpowiedzialno-
ści, wzmocnienie zaangażowania, 
samodyscyplina, kreatywność, ale 
i efektywność. 

Czy dzielicie się wiedzą z in-
nymi, mniej doświadczonymi 
osobami?

Takie działania realizujemy w ra-
mach Laboratorium Talentów, 
gdzie zatrudniamy do organizacji 
tych, którzy właśnie skończyli 
studia. Oferujemy im możliwość 
nauki w kilku działach, jednym po 
drugim. Oczywiście są to płatne 
staże, w ramach których dane 
osoby otrzymują umowę na czas 
nieokreślony. Program Laborato-
rium Talentów trwa dwa lata, ale 
to my czujemy się odpowiedzialni 
za znalezienie później w organi-
zacji pracy dla tych, którzy do nas 
dołączyli. Pewność zatrudnienia 
może też wpływać na zwiększenie 
ich zaangażowania. To genialny 
projekt wymagający z naszej strony 
dyscypliny, np.  w szykowaniu  cie-
kawych projektów dla uczestników 
Laboratorium. 
Widzę też, że niezwykle cenionym 
elementem są po prostu szczere 
rozmowy, dyskusje tych naszych 
młodych talentów z dyrektorami 
poszczególnych pionów. To szansa 
na zadanie bezpośrednich pytań 
o karierę, przedsiębiorczość, roz-
wój zawodowy, szukanie inspiracji. 
Wtedy nawiązuje się bliższa więź, 
zaufanie, partnerstwo, skraca 
się dystans. I chyba wszyscy tego 
potrzebujemy. Szczerość, uczci-
wość pracuje przecież dla każdego 
pokolenia. 

Jaka jest pani mantra HR? Bez 
czego dobry HR istnieć nie 
będzie?

Rozumiem HR jako partnerstwo 
z biznesem. Wszystkie działania HR 
powinny wspierać biznes, pomagać 
w obszarze ludzkim,  a jak wiemy – 
nie ma biznesu bez ludzi.
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Definicja ustawowa wskazuje, że „mobbing” oznacza dzia-
łania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowa-
ne przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym 
i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wy-
wołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, 
powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie 
pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu 
współpracowników.
Wszystkie powyższe przesłanki muszą być spełnione łącz-
nie, zaś ciężar ich wykazania spoczywa na pracowniku. 
Powyższe nierzadko wiąże się z poważnymi trudnościami, 
stąd zjawisko mobbingu nie raz pozostaje nieujawnione.
Przede wszystkim wymagane jest, aby podejmowane były 
działania względem pracownika, jego dotyczyły bądź były 
skierowane przeciwko niemu. Mobbing ma charakter zindy-
widualizowany i jest ściśle związany z jednostką będącą ofiarą.
Działania te muszą zaś polegać na nękaniu i zastraszaniu 
pracownika. Nękanie w rozumieniu art. 943 § 2 k.p. ozna-
cza ustawiczne dręczenie, niepokojenie czy też dokuczanie 
pracownikowi (wyrok Sądu Najwyższego z 10.10.2012 r. – 
sygn. akt II PK 68/12).
W praktyce może chodzić o cały szereg zachowań, które nie 
dają się zamknąć w określonym katalogu. Przykładem może 
tu być zastraszanie, groźby zwolnienia, publiczne nagany, 
nieuzasadniona krytyka czy rozpowszechnianie złośliwych 
plotek. Nie można natomiast mówić o  mobbingu w  przy-

Mobbing  
– kiedy ma miejsce i jakie  
wywołuje skutki

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałanie 
mobbingowi. Powinność ta została określona w  treści art. 943 Kodek-
su pracy. Przepis ten ma niezwykle istotne znaczenie, gdyż ma na celu 
ochronę pracownika pod kątem jego godności i zdolności zawodowych. 
Niewątpliwie też korzystnym dla pracodawcy, z punktu widzenia jakości 
pracy, jest stworzenie pracownikom komfortowych warunków, w których 
nie dochodzi do zachowań noszących ustawowe znamiona mobbingu.

padku krytycznej oceny pracy, jeżeli przełożony nie ma na 
celu poniżenia pracownika, a jedynie zapewnienie realizacji 
planu czy prawidłowej organizacji pracy. Pojęcie mobbingu 
nie obejmuje zachowań pracodawcy dozwolonych prawem, 
co w  konsekwencji powoduje, że pracodawca ma prawo 
korzystać z uprawnień, jakie wynikają z umownego podpo-
rządkowania, w szczególności z prawa stosowania kontroli 
i  nadzoru nad wykonywaniem pracy przez pracowników. 
Pracodawca w  zakresie swoich dyrektywnych uprawnień 
powinien jednak powstrzymać się od zachowań, które mogą 
naruszać godność pracowniczą (wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 22.04.2015 r. – sygn. akt II PK 166/14).
Niewykluczone jest jednak również występowanie mob-
bingu przy stosowaniu przez pracodawcę narzędzi przewi-
dzianych przez prawo pracy, np. wydawanie poleceń, które 
są jednak niejednoznaczne bądź sprzeczne, nakładanie 
na pracownika niemożliwych do dotrzymania terminów 
wykonania poleceń czy nieuzasadniona przymusowa pra-
ca w nadgodzinach. W  tych przypadkach pracodawca co 
prawda korzysta ze swoich uprawnień wobec pracownika, 
lecz czyni to w sposób sprzeczny z prawem.
W  dalszej kolejności zachowania te muszą mieć charakter 
długotrwały i  uporczywy. Trudno jednak wskazać kon-
kretnie minimalny wycinek czasowy, który jest wymagany 
dla stwierdzenia występowania mobbingu. Długotrwa-
łość nękania lub zastraszania pracownika w  rozumieniu  
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art. 943 § 2 k.p. musi być rozpatrywana w sposób zindywi-
dualizowany i uwzględniać okoliczności konkretnego przy-
padku. Nie jest zatem możliwe sztywne wskazanie minimal-
nego okresu niezbędnego do zaistnienia mobbingu. Z  art. 
943 § 2 i 3 Kp, wynika jednak, że dla oceny długotrwałości 
istotny jest moment wystąpienia wskazanych w  tych prze-
pisach skutków nękania lub zastraszania pracownika oraz 
uporczywość i stopień nasilenia tego rodzaju działań (wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2007 r. – sygn. akt I PK 
176/06).
Z  mobbingiem mamy do czynienia wtedy, gdy dzia-
łania skierowane przeciwko pracownikowi wywołują 
u  niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej i  po-
wodują bądź mają na celu poniżenie lub ośmieszenie 
pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z  ze-
społu współpracowników. Istotne jest tutaj obiektywne 
stwierdzenie występowania określonych wyżej przesła-
nek. Nie jest bowiem wystarczające samo subiektywne 
przekonanie pracownika o  występowaniu mobbingu. 
Ocena, czy nastąpiło nękanie i zastraszanie pracownika 
oraz czy działania te miały na celu i mogły lub doprowa-
dziły do zaniżonej oceny jego przydatności zawodowej, 
do jego poniżenia, ośmieszenia, izolacji bądź wyelimi-
nowania z zespołu współpracowników, opierać się musi 
na obiektywnych kryteriach (wyrok Sądu Najwyższego 
z 14.11.2008 r. – sygn. akt II PK 88/08). Ich ocena jest 
zaś dokonywana w sposób indywidualny przez sąd orze-
kający, w oparciu o przedstawiony przez strony materiał 
dowodowy i  całokształt okoliczności sprawy. Nie bez 
znaczenia pozostaje również kryterium zasad doświad-
czenia życiowego, które może okazać się decydujące dla 
treści orzeczenia sądu.

KIEDY PRZYSŁUGUJE ZADOŚĆUCZYNIENIE  
OD PRACODAWCY? 
Samo wystąpienie mobbingu, a  zatem możność przypi-
sania określonym zachowaniom wszystkich wskazanych 
w przepisie przesłanek, nie jest wystarczającą podstawą do 
domagania się przez pracownika zapłaty zadośćuczynienia.
Zgodnie z treścią art. 943 § 3 k.p. tylko pracownik, u którego 
mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pra-
codawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pie-
niężnego za doznaną krzywdę. Roszczenie ofiary mobbingu 
o  zadośćuczynienie krzywdzie na podstawie tego przepisu 
aktualizuje się wyłącznie w  razie udowodnienia przez po-
szkodowanego skutku mobbingu w postaci rozstroju zdro-
wia kwalifikowanego w  kategoriach medycznych. Nie jest 
w tym przypadku wystarczające wykazanie następstw w sfe-
rze psychicznej poszkodowanego, takich jak uczucie smut-
ku, przygnębienia, żalu i innych negatywnych emocji (wyrok  
Sądu Najwyższego z 07.05.2009 r. – sygn. akt III PK 2/09).
Zakres zadośćuczynienia jest rozumiany dosyć szeroko. 
Kompensata krzywdy ‒ rozstroju zdrowia pracowni-
ka spowodowanego mobbingiem w  prawie pracy może 
wymagać (w  zależności od rozmiaru i  skutków dozna-
nego rozstroju zdrowia) nie tylko zrekompensowania 
wydatków majątkowych w postaci kosztów koniecznego 
jego leczenia, lecz niekiedy także np. pokrycia kosztów 

przekwalifikowania się do innego zawodu, a nawet przy-
znania odpowiedniej renty w razie utraty zdolności do 
pracy wskutek mobbingu (element majątkowy rozstro-
ju zdrowia wywołanego mobbingiem), ale ponadto na-
prawienia poczucia krzywdy w niematerialnych sferach 
psychicznej i  psychologicznej osoby poszkodowanej 
(wyrok Sądu Najwyższego z  dnia 21.06.2013 r. – sygn. 
akt III BP 4/12).
Nie jest to jedyne roszczenie pracownika, którego praco-
dawca może się obawiać. Poza zadośćuczynieniem pracow-
nik, który rozwiązał umowę o  pracę wskutek mobbingu, 
jest również uprawniony do dochodzenia od pracodawcy 
odszkodowania w  wysokości nie niższej niż minimalne 
wynagrodzenie za pracę.

CZY TYLKO MOBBING PRACODAWCY?
Co istotne, odpowiedzialność pracodawcy nie powstaje 
wyłącznie w  sytuacji, w  której on sam stosuje mobbing 
wobec swoich pracowników. Obowiązek pracodawcy prze-
ciwdziałania mobbingowi nie obejmuje bowiem tylko na-
kazu powstrzymania się przez niego od zachowań i praktyk 
za taki uważanych, lecz również podejmowanie aktywnych 
działań w  zwalczaniu mobbingu pośród pracowników. 
Często spotykaną odmianą mobbingu są działania bezpo-
średnich przełożonych lub współpracowników, a nie same-
go pracodawcy i kadry zarządzającej.
Działania noszące znamiona mobbingu mogą odnosić się 
zarówno do pracodawcy, jak i innych osób, jednak odpo-
wiedzialność za mobbing, uregulowana w  omawianym 
przepisie, obciąża wyłącznie pracodawcę. Ma to miejsce 
niezależnie od tego, czy sam dopuścił się zabronionych za-
chowań w stosunku do pracownika, czy też nie reagował na 
czyny swoich pracowników. Pracodawca odpowiada zatem 
zarówno za czynne znęcanie się nad pracownikami, jak i za 
niewywiązanie się z obowiązku przeciwdziałania występo-
waniu zachowań mobbingowych innych osób.
Pracodawca ma szczególny obowiązek dbałości o popraw-
ność relacji z i pomiędzy pracownikami. To z kolei wymaga 
od niego przywiązywania szczególnej wagi do obserwacji 
zachowania pracowników pod kątem ich oceny i możliwej 
kwalifikacji jako mobbing oraz eliminowanie wszelkich 
niepożądanych praktyk. Może się to wiązać z  wprowa-
dzaniem odpowiednich regulacji wewnątrzzakładowych 
i  określeniem odpowiednich procedur postępowania dla 
ofiar mobbingu, co jednak nie może wyczerpywać podej-
mowanych przez pracodawcę działań antymobbingowych.
Pracodawca ma w  tym zakresie obowiązek starannego 
działania, gdyż trudno obowiązek przeciwdziałania mob-
bingowi uważać za obowiązek rezultatu. Oznacza to tyle, 
że gdy pracodawca wykaże się dostateczną ilością działań 
z  zakresu prewencji antymobbingowej, do odpowiedzial-
ności za to zjawisko (jako w istocie naruszenie dóbr osobi-
stych) pociągnięty być może jedynie jego sprawca (wyrok 
Sądu Najwyższego z 03.08.2011 r. – sygn. akt I PK 35/11).

Podstawa prawna:
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1974 r., 
Nr 24, poz. 141, t.j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).
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Bilet do kina
Jedną z wielu form motywacji pracowników do lepszego działania na 
rzecz firmy może stać się regularny zakup biletów do kina. Wiele wzorców 
dobrego pracownika z obejrzanych  filmów może zostać przeniesionych 
na grunt zawodowy czy zostać wdrożonych w miejscu pracy. Pracodawca 
zyskuje zmotywowanych do pracy pracowników oraz korzysta z przysłu-
gującego zwolnienia z potrącania zaliczek na podatek dochodowy.  

Spółka prowadziła działalność w zakresie dystrybucji pro-
duktów z branży elektrycznej oraz zatrudniała pracowni-
ków na podstawie umów o  pracę i  tworzyła Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej ZFŚS). Ze środków 
zgromadzonych w ww. funduszu i zgodnie z regulaminem 
ZFŚS na rzecz pracowników finansowane były świadczenia 
socjalne, w tym zakup biletów na seanse filmowe. Finan-
sowanie odbywało się w dwóch formach: pracownicy sami 
finansowali zakup biletu, przedstawiając potem rachunki, 
lub pracodawca sam dokonywał zakupu, a następnie wrę-
czał bilety pracownikom. W związku z powyższym praco-
dawca miał wątpliwości, czy przy przekazywaniu świad-
czeń dokonać naliczenia podatku dochodowego, i naliczył 
podatek pracownikom. Jego dylematy rozwiała dopiero 
indywidualna interpretacja podatkowa. 
 
ŚWIADCZENIA ZWOLNIONE 
Ze środków zgromadzonych w  ww. funduszu Spółka, 
zgodnie z regulaminem ZFŚS oraz ustawą z 4 marca 1994 
r. o zakładowym funduszu socjalnym, finansowała na rzecz 
pracowników świadczenia socjalne w dwóch formach:
– świadczeń pieniężnych – pracownicy nabywali świadczenia 
socjalne osobiście, a  następnie przedstawiali spółce faktury 
lub rachunki dokumentujące ich nabycie, np. „bilet do kina”,
– świadczeń rzeczowych – spółka finansowała ze środków 
zgromadzonych w  ZFŚS nabycie określonych świadczeń 
socjalnych, takich jak zapewnienie pracownikom dostępu 
do kina, teatru itp., a następnie wręczała pracownikom bi-
lety wstępu, karnety uprawniające do skorzystania z zaku-
pionych świadczeń socjalnych. 
W pierwszym przypadku spółka, po przedstawieniu przez 
pracownika dokumentu potwierdzającego nabycie przez 
niego określonego świadczenia socjalnego, dokonywa-
ła przekazania na jego rzecz określonej kwoty pieniężnej 

ze środków zgromadzonych w ZFŚS. Dokonując wypłaty, 
spółka spełniała na rzecz pracownika „świadczenie pie-
niężne” zwolnione spod opodatkowania na podstawie art. 
21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (dalej updof).
W  drugim przypadku pracownik otrzymywał dokumenty 
uprawniające do skorzystania z  nich, np. bilety wstępu czy 
karnety bezpośrednio od pracodawcy. Dostarczone świadcze-
nia rzeczowe podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego 
od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof.
Należy stwierdzić, że w  obu przypadkach finansowanie 
przez spółkę świadczeń pieniężnych oraz świadczeń rze-
czowych podlegało zwolnieniu spod opodatkowania po-
datkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie 
art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. Przy czym zwolnione są świad-
czenia łącznie do wysokości nieprzekraczającej w  roku 
podatkowym kwoty 380 zł – a  takie brzmienie nakazuje 
płatnikowi sumować wypłacane świadczenia i  nadwyż-
kę opodatkować. Dopiero w  informacji PIT-11 płatnik 
uwzględni zwolnienia, a podatnik odzyska nadpłaconą za-
liczkę, wykazując nadpłatę w zeznaniu rocznym.
W opisanym we wstępie stanie faktycznym spółka mimo 
przysługującego zwolnienia dokonała jednak potrącenia 
podatku pracownikom z wynagrodzenia. 
Przy zakupie biletów do kina dla pracowników zwolnione 
są świadczenia łącznie do wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 380 zł. 

ZWROT POTRĄCONYCH KWOT 
Odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych przez spółkę przy przekazywaniu świadczeń 
i dokonanie naliczenia zostało uznane przez dyrektora Izby 
Skarbowej w Bydgoszczy za nieprawidłowe. W wydanej in-
terpretacji indywidualnej stwierdził on, że podatek nie był 
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należny, w związku z czym spółka powinna dokonać zwrotu 
potrąconych kwot podatku na rzecz pracowników. Natomiast 
nadpłata, jaka powstała w wyniku uiszczania przez nią zali-
czek z powyższego tytułu w trakcie roku podatkowego, może 
zostać przez nią rozliczona w ramach zeznania rocznego.

KWOTA ŁĄCZNA 
W  odniesieniu do powyższej interpretacji indywidualnej 
należy pamiętać, że pracownikowi przysługuje tylko jedno 
zwolnienie w kwocie 380 zł niezależnie od liczby miejsc pracy, 
w których korzysta ze świadczeń socjalnych. Świadczenia wy-
płacane pracownikom ze środków funduszu socjalnego ko-
rzystają z określonych zwolnień z podatku dochodowego od 
osób fizycznych na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. updof. 
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 updof kwotą wolną od podatku 
dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika 
w kwocie 380 zł – w związku z finansowaniem działalności 
socjalnej – rzeczowych świadczeń, a także otrzymanych przez 
pracownika w tym zakresie świadczeń pieniężnych. 
Ustalony limit w wysokości 380 zł dotyczy łącznie wszyst-
kich świadczeń pieniężnych i rzeczowych sfinansowanych 
w danym roku podatkowym ze środków funduszu socjal-
nego – we wszystkich zakładach pracy, w których pracow-
nik był zatrudniony. Obowiązujące przepisy nie nakładają 
na pracownika obowiązku przedstawienia oświadczenia, że 
nie wyczerpał on limitu zwolnienia, korzystając ze świad-
czeń pieniężnych z  funduszu świadczeń socjalnych w  in-
nym zakładzie pracy, w którym jest również zatrudniony.
Limit w wysokości 380 zł dotyczy wszystkich miejsc pra-
cy, w których pracownik był zatrudniony. Jednak zgodnie 
z obowiązującymi przepisami pracownik nie ma obowiąz-
ku przedstawienia oświadczenia, że limit wyczerpał w in-
nych miejscach zatrudnienia.

ZMIANY W ZFŚS OD 2017 R.
W  nawiązaniu do świadczeń socjalnych finansowanych 
przez pracodawców pracownikom należy wspomnieć, że od 
2017 r. zmianie uległy zasady w  tworzeniu ZFŚS. Według 

obowiązujących do 2017 r. przepisów, ZFŚS mieli obowią-
zek tworzyć pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 20 
pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Stan pracowni-
ków ustala się na 1 stycznia danego roku. Pracodawcy, któ-
rzy prowadzą działalność w  formie jednostek budżetowych 
i  samorządowych zakładów budżetowych, mają obowią-
zek tworzyć Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych 
pracowników. Pracodawcy, którzy według stanu na dzień  
1 stycznia zatrudniają mniej niż 20 pracowników w przelicze-
niu na pełne etaty, mogli tworzyć Fundusz.
W  wyniku zmian wprowadzonych ustawą z  1 lipca 2016 r. 
o  zmianie  niektórych ustaw w  celu poprawy otocze-
nia prawnego przedsiębiorców, która weszła w  życie 1 
stycznia 2017 r., pracodawca, który zatrudnia powyżej 
50 pracowników według stanu na dzień 1 stycznia da-
nego roku, ma obowiązek tworzenia ZFŚS. Natomiast 
pracodawca, który zatrudnia mniej niż 50 pracowników, 
nie ma już obowiązku tworzenia ZFŚŚ. Będzie mógł to 
zrobić fakultatywnie. 

Podstawa prawna:
Ustawa z 1 lipca 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. 
z 2016 r., poz. 2255). 
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz.U. nr 80, poz. 350 ze zm.).

Interpretacje podatkowe:
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej 
w Bydgoszczy z 8.01.2010 r. sygn. ITPB2/415-824/09/MK
http://interpretacja-podatkowa.pl/interpretacja/po-
kaz/1-_podatek-od-towarow-i-uslug-oraz-podatek-
akc yzow y_/16-przepisy-ogolne/17-zwolnienia-
przedmiotowe/141282-bi lety-karnet-pracownik-
przychody-ze-stosunku-pracy-swiadczenia-rzeczowe-
swiadczenie-pieniezne-zakladowy-fundusz-swiadczen-
socjalnych-zwolnienia-przedmiotowe.html [dostep z dnia 
22-05-2017]

Przy zakupie biletów do 
kina dla pracowników 
zwolnione są świadczenia 
łącznie do wysokości 
nieprzekraczającej w roku 
podatkowym kwoty 380 zł. 
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doradca podatkowy, 
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dorota.walerjan@ 
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Należy jednak mieć na względzie, że przewidziane tymi 
przepisami korzyści uwarunkowane są wypłatą świadczeń 
z Funduszu w sposób zgodny z obowiązującymi regulacja-
mi ustawy z 4.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świad-
czeń Socjalnych (Ustawa ZFŚS). 
Ustawa ZFŚS wskazuje, że Fundusz przeznaczony jest m.in. 
na finansowanie zdefiniowanej w  tej ustawie działalności 
socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do 
korzystania z Funduszu. Korzystanie ze środków Funduszu 
nie jest bezwarunkowe – Ustawa ZFŚS ustanawia w  tym 
zakresie określone przesłanki, dotyczące w  szczególności 
podstawy prawnej utworzenia i funkcjonowania Funduszu 
w postaci regulaminu Funduszu, jak również prawidłowej 
treści tego regulaminu w  odniesieniu do zasad wydatko-
wania środków Funduszu. Kluczowe znaczenie ma tu  
art. 8 Ustawy ZFŚS – wynika z niego, że przyznawanie ulgo-
wych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu 
uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 
osoby uprawnionej. 

Wybrane skutki  
nieprawidłowej  
wypłaty świadczeń  
socjalnych 

Finansowanie świadczeń dla pracowników oraz innych uprawnionych 
osób ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych (Fundusz) traktowane jest przez przepi-
sy podatkowe oraz przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych w sposób 
szczególny. Preferencje w tym zakresie dostępne są na podstawie art. 21 
ustawy z   26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak 
również § 2 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymia-
ru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozporządzenie). 

WPŁYW NA OBCIĄŻENIA SKŁADKOWE I OPODATKO-
WANIE PRZYCHODU PRACOWNIKA
Orzeczenia sądów nie pozostawiają wątpliwości, że wy-
móg z  art. 8 Ustawy ZFŚS należy traktować w  sposób 
bezwzględny i  rygorystyczny, a  możliwość modyfikacji 
ustawowej zasady przyznawania wsparcia z  Funduszu 
zgodnie z  kryterium socjalnym jest w  zasadzie wyłą-
czona. Natomiast niezastosowanie się przez pracodawcę 
do owej zasady wiąże się z istotnymi dla niego (oraz dla 
osób korzystających ze wsparcia z Funduszu) skutkami 
w zakresie obciążeń składkowych i podatkowych.
W  wyroku z  26.08.2014 r. sygn. III AUa 2369/13 Sąd 
Apelacyjny w  Łodzi przypomniał, że przepis § 2 ust. 1 
pkt 19 Rozporządzenia „nie tylko wskazuje źródło fi-
nansowania tych świadczeń, ale odnosi się również do 
zasad ich wypłacania, skoro są to świadczenia przyzna-
wane w  ramach zakładowego funduszu świadczeń so-
cjalnych. […] Jeśli świadczenia nie zostaną przyznane 
zgodnie z  wymogami art. 8 ust. 1 i  2 ustawy z  1994 r. 
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o  zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, to nie 
mają przymiotu podlegających zwolnieniu świadczeń 
socjalnych, także gdy są przyznane z  odpowiedniego 
funduszu”. W  okolicznościach rozstrzyganej przez Sąd 
sprawy brak było w regulaminie ZFŚS jakichkolwiek re-
guł odnoszących się do sposobu ustalania przez praco-
dawcę sytuacji socjalnej osób uprawnionych. Sąd przy-
pomniał jednak, iż „brak ten nie oznacza, że pracodawca 
był zwolniony od dokonania owych ustaleń”.Podobnie 
w  wyroku z  20.06.2012 r. sygn. I  UK 140/12 Sąd Naj-
wyższy podkreślił, że „postanowienia regulaminu […] 
są wiążące w  zakresie określającym tryb przyznawania 
pracownikom świadczeń, w  sposób uwzględniający in-
dywidualną ocenę każdego przypadku w odniesieniu do 
ustanowionych kryteriów. Pominięcie tego trybu powo-
duje, że przyznane świadczenia nie mogą zostać uzna-
ne za finansowane ze środków przeznaczonych na cele 
socjalne w  ramach zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządze-
nia […]”. W okolicznościach tej z kolei sprawy, wbrew 
postanowieniom regulaminu, świadczenie przyznane 
zostały nie tylko bez zachowania indywidualnej oceny 
każdego przypadku, lecz także poza trybem wynikają-
cym z  postanowień regulaminu, bo na podstawie roz-
mów z przedstawicielami związków zawodowych i zało-
gi. W  tej sytuacji Sąd podkreślił, że ustalenie sytuacji 
życiowej, rodzinnej i  materialnej pracowników w  spo-
sób dorozumiany stanowiło naruszenie obowiązują-
cych postanowień regulaminu. „W istocie zatem sporne 
świadczenia zostały wypłacone wprawdzie z  funduszu 
świadczeń socjalnych, lecz nie na warunkach wynika-
jących z  tego Regulaminu, a więc nie mogą one zostać 
uznane za świadczenia finansowane ze środków prze-
znaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego fun-
duszu świadczeń socjalnych” w  rozumieniu Rozporzą-
dzenia, a tym samym korzystać z wyłączenia z podstawy 
oskładkowania. Podobną wykładnię zaprezentował Sąd 
Apelacyjny w Lublinie w wyroku z    3.07.2013 r., sygn. 
III AUa 451/13.
Z kolei Sąd Okręgowy ‒ Sąd Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych w Legnicy  w wyroku z dna 16.06.2016 r. sygn. 
V U  111/16 podkreślił, że przepis art. 8 ust. 1 Ustawy 
ZFŚS ustanawia tzw. kryterium socjalne udzielania po-
mocy z  Funduszu, przy czym „Ustawa nie przewiduje 
w  tym zakresie wyjątków. Nawet regulamin zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych nie może zmienić 
tego kryterium. Dlatego w judykaturze podkreśla się, że 
świadczenia wypłacone przez pracodawcę z  pominię-
ciem tego kryterium nie mogą być ocenione w  sensie 
prawnym jako świadczenia socjalne, a jeżeli tak ‒ to nie 
mogą korzystać z  uprawnień przyznanych tym świad-
czeniom przez system ubezpieczeń społecznych.  I choć 
ustawodawca pozostawił pracodawcy swobodę, gdyż 
nie zdefiniował żadnych kryteriów ani progów, to jed-
nak nie oznacza to, że pracodawca nie musi kierować 
się kryterium socjalnym, ani nawet w  razie jego usta-
lenia, respektować przyjętych zasad. […] pominięcie 
oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej upraw-

nionych do świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych, 
pozbawia świadczenia wypłacone ze środków ww. fun-
duszu charakteru świadczeń socjalnych, przez co stają 
się one zwykłym przychodem pracownika podlegającym 
oskładkowaniu”. Zbliżone poglądy znajdujemy w wyro-
ku Sądu Najwyższego z 16.09.2009 r. sygn. I UK 121/09 
czy wyrokach Sądu Apelacyjnego: w Szczecinie ‒ wyrok 
z 24.06.2014r. sygn. III AUa 1064/1, w Gdańsku ‒ wyrok 
z  8.11.2012 r. sygn. III AUa 1307/12, w  Łodzi ‒ wyrok 
z 25.09.2014 r. sygn. III AUa 2653/13 czy w Białymstoku 
‒ wyrok z 23.07.2013 r. sygn. III AUa 143/13 oraz z dnia 
2.07.2013 r. sygn. III AUa 44/13.
Bardziej liberalne stanowiska należą do rzadkości, ta-
kie jednak zaprezentował przykładowo Sąd Apelacyjny 
w Szczecinie w wyroku z 3.07.2013 r. sygn. III AUa 98/13 
wskazując, iż „Ustawa o Z.F.Ś.S. nie wyklucza przyzna-
wania świadczeń socjalnych wszystkim pracownikom 
przy zastrzeżeniu, że wysokość bonów przyznanych 
poszczególnym osobom będzie dostosowana do ich 
indywidualnych sytuacji życiowych. Spółka (...) mogła 
postanowić w  regulaminie ZFŚS, że przyznanie bonów 
świątecznych nastąpi na rzecz wszystkich pracowników 
i emerytów. Wszak rzeczą powszechnie wiadomą jest, że 
zwiększone wydatki związane z  okresem Świąt Bożego 
Narodzenia są rzeczą powszechną i obejmują wszystkich 
pracowników”.
Nieprawidłowa wypłata świadczeń z  Funduszu konse-
kwentnie skutkuje brakiem uprawnienia do ich zwolnie-
nia z  podatku dochodowego po stronie pracownika. Taką 
kwalifikację potwierdził Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku 
z 19.05.2015 r. sygn. III AUa 1139/14. „Przyznane pracow-
nikom  spółki […] świadczenia nie zostały zróżnicowane 
stosownie do ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, 
co spowodowało, że świadczenia te trzeba zakwalifikować 
jako świadczenia dodatkowe pracodawcy, a nie świadczenia 
z funduszu świadczeń socjalnych, ze wszystkimi tego konse-
kwencjami prawnymi wobec pracowników i płatnika skła-
dek”. Koszt podatkowy po stronie pracodawcy.
Poza skutkami w  sferze oskładkowania i  opodatkowania 
pracownika pominięcie kryterium socjalnego może także 
uniemożliwiać uznanie odpisu na Fundusz za koszt uzy-
skania przychodów po stronie pracodawcy. Jak wskazał 
przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w  Gliwi-
cach w wyroku z  10.01.2008 r. sygn. I SA/Gl 54/07, „Nie 
zasługuje więc na akceptację pogląd strony, iż środki pie-
niężne stanowiące odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli 
zostały wpłacone na rachunek funduszu, niezależnie od 
tego, na jaki cel zostały następnie wykorzystane i jak roz-
liczone. […] Kosztem uzyskania przychodu będzie więc 
dokonanie wpłaty na rachunek funduszu w sposób defini-
tywny i wyłącznie w celu rozdysponowania tychże środków 
na zadania określone ustawą z 4 marca 1994 r. Przesunięte 
na rachunek funduszu środki tracą w dacie ich przekazania 
na cele niezgodne z ustawą charakter odpisu w rozumie-
niu art. 6 tej ustawy”. Analogiczne stanowisko znajdujemy 
m.in. we wcześniejszym wyroku Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego z 10.05.2005 sygn. FSK 2267/04.
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Ponieważ omawiany przepis nie definiuje ani nie pre-
cyzuje pojęcia „finansowania”,  obejmuje on każdą sy-
tuację, w  której pracodawca na własny koszt udostęp-
nia pracownikom posiłki. W  związku z  powyższym 
dofinansowanie takie może przybrać dowolną formę, 
np. poprzez prowadzenie w  zakładzie pracy stołówki 
pracowniczej, jak również możliwe jest wręczanie pra-
cownikom bonów, talonów czy kart żywnościowych 
w  ramach systemu motywacyjnego. W  obu przywoła-
nych przypadkach to pracodawca ‒ tyle że w odmienny 
sposób ‒ ponosi ekonomiczny ciężar dofinansowania do 
wyżywienia swoich pracowników. 
Celem skorzystania z  przedmiotowego zwolnienia, bez 
względu na formę i rodzaj dofinansowania, konieczne jest 
oczywiście spełnienie przewidzianych w  tym przepisie 
warunków.

BONY TYLKO NA GOTOWE POSIŁKI
Po pierwsze więc takie bony czy karty mogą być spożyt-
kowane wyłącznie na zakup gotowych posiłków w  prze-
znaczonych do tego punktach gastronomicznych typu 
restauracje, bary czy stołówki. W  związku z  powyższym, 
jeśli bon żywnościowy będzie uprawniał pracownika nie 
tylko do zakupu gotowych do spożycia posiłków, lecz także 
innych artykułów, np. chemicznych, odzieżowych, a nawet 
spożywczych, lecz nie w  formie gotowych dań, to stano-
wić będzie przychód ze stosunku pracy, który nie podle-

KATARZYNA
MIKOŁAJCZYK

radca prawny Celińska Ka-
liński Mikołajczyk Adwokaci 
i Radcowie Prawni sp.p.
katarzyna.mikolajczyk@
kancelariackm.pl

Karty przedpłacone  
na zakup posiłków

Zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 18 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 161, 
poz. 1106, dalej jako rozporządzenie), podstawy wymiaru tych składek nie 
stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnia-
nych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu ‒ 
do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł. 

ga zwolnieniu w  myśl omawianego przepisu. Podkreślić 
należy, że „posiłek” nie jest bowiem tożsamy z  pojęciem 
„produktu spożywczego” ‒ „produktem spożywczym” jest 
np. makaron, kasza, mąka, drożdże, które nie nadają się 
do bezpośredniego spożycia. Stąd istotne jest, aby bony 
udostępniane pracownikom na podstawie § 2 pkt 11 roz-
porządzenia uprawniały pracowników do otrzymania po-
siłku w postaci gotowej, przetworzonej, a nie do nabywania 
produktów spożywczych służących do jego przygotowania 
(por. np. wyrok Sądu Najwyższego  z 24 września 2015 r., 
sygn. I UK 205/15). 
Po drugie maksymalna miesięczna wartość wyłączenia 
z podstawy wymiaru składek wynosi 190 zł. Jeśli więc pra-
cownik otrzyma w danym miesiącu, co prawda nawet na 
zakup gotowych posiłków, ale jednak kwotę przekraczającą 
190 zł, nadwyżka podlegać będzie opodatkowaniu na za-
sadach ogólnych (zwolniona jest tylko wartość do 190 zł). 
Po trzecie pracownik nie może uzyskać żadnej możliwości 
otrzymania ekwiwalentu za bon żywnościowy czy kartę, 
w  szczególności nie powinien otrzymać możliwości wy-
miany zgromadzonych na karcie czy bonie środków na 
gotówkę czy na inny przedmiot/usługę/produkt. W związ-
ku z  tym również możliwość otrzymania jakiegoś ekwi-
walentu za niewykorzystanie karty/bonu/talonu stanowić 
będzie naruszenie przedmiotowego przepisu i stoi na prze-
szkodzie zastosowaniu przewidzianego w nim wyłączenia 
z podstawy wymiaru składek. 
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KARTY WIELOKROTNEGO UŻYTKU
Powyższa wykładnia przepisu § 2 ust. 1 pkt. 11 rozporządze-
nia została potwierdzona m.in. w pisemnej interpretacji Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Gdańsku, z dnia 
29 maja 2015r., znak DI/100000/43/478/2015. Wniosko-
dawca, który zwrócił się o wydanie ww. dokumentu, opisał 
system motywacyjny, który zamierzał wprowadzić dla swo-
ich pracowników. Jako że rozwój i  technika idą do przodu 
w zaskakującym tempie, a w konsekwencji coraz szersze są 
sposoby motywacji pracowników oraz formy przekazywania 
świadczeń na ich rzecz, korzystanie z papierowych talonów 
czy innych znaków uprawniających do wymiany na towary 
i usługi jest dziś już pewnym archaizmem. 
W  związku z  tym wnioskodawca zamierzał dofinanso-
wywać wszystkim swoim pracownikom posiłki poprzez 
przekazanie im kart przedpłaconych. Karty takie wyglą-
dają jak karty do bankomatu, a  więc są wielokrotnego 
użytku, wydatkuje się środki zgromadzone na takiej kar-
cie, a w konsekwencji nie trzeba więc co miesiąc wręczać 
pracownikowi kolejnego, nowego bonu/kuponu żywno-
ściowego, mogą być imienne itd. Wraz z  otrzymaniem 
karty pracownik zapoznawał się z regulaminem korzysta-
nia z systemu motywacyjnego dotyczącego finansowania 
posiłków, a następnie musiał postępować zgodnie z  jego 
postanowieniami. W myśl zapisów regulaminowych kar-
ta taka uprawniała do nabycia na koszt pracodawcy tylko 
i wyłącznie gotowych posiłków w sieci punktów gastrono-

micznych, w przerwach pomiędzy wykonywaniem pracy. 
Pracownik, który nie skorzystał z karty zgodnie z jej prze-
znaczeniem, tj. nie wydatkował pieniędzy znajdujących 
się na karcie celem otrzymania posiłku, nie mógł przy 
pomocy karty przedpłaconej nabywać innych usług niż 
usługi gastronomiczne czy produktów niebędących goto-
wymi posiłkami. 
Ponadto korzystający z karty podwładny nie miał żadnej 
możliwości wypłaty zgromadzonych na karcie pieniędzy 
ani w  bankomacie, ani w  oddziale banku. Również na 
rewersie karty znajdowała się adnotacja, że karta może 
być użyta wyłącznie w celu nabycia posiłku. Karty były 
automatycznie zasilane co miesiąc kwotą nieprzekracza-
jącą 190 zł. Po analizie przedstawionego przez wniosko-
dawcę stanu faktycznego Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych uznał, że zaprezentowany przez pracodawcę system 
motywacyjny spełnia przesłanki zwolnienia ze składek 
przewidziane w § 2 ust.1 pkt. 11 rozporządzenia. Organ 
podkreślił, że w przypadku, w którym wartość gotowych 
posiłków udostępnianych przez pracodawcę swoim 
pracownikom poprzez przekazanie im kart przedpłaco-
nych zasilanych co miesiąc do kwoty nieprzekraczającej  
190 zł, bez prawa do ekwiwalentu, stanowić będzie przy-
chód ze stosunku pracy, zaś możliwość realizacji zakupu 
posiłku zostanie ograniczona do sieci punktów gastro-
nomicznych, to wówczas ww. kwota nie będzie uwzględ-
niana przy podstawie wymiaru składek ZUS.

reklama
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Reżyseria: 
Juliusz Machulski
Obsada: 
Andrzej Zieliński,  
Olga Bołądź,  
Aleksandra Domańska 
Premiera: 
7 lipca 2017
Gatunek: komedia/
kryminalny

VOLTA

Bruno Volta to prawdziwy „kiler” w rozwiązywaniu zagadek i przeglądaniu ludzi na 
wylot. Pewnego dnia jego zmysł kombinowania i zarabiania zostaje postawiony 
w stan pełnej gotowości. Jego znacznie młodsza partnerka, Agnieszka w niecodzien-
nych okolicznościach poznaje dziewczynę o imieniu Wiki. Nowa znajoma znajduje 
w ścianie starej kamienicy tajemniczy i niezwykle drogocenny przedmiot. Volta nie 
może przepuścić wartej miliony okazji. Wspólnie z „cwaniakowatym” ochroniarzem, 
Dychą postanawia zagrać vabank i jest gotowy na wszystko, aby wejść w posiadanie 
niezwykłej rzeczy. Nie będzie to jednak łatwe, bo niewinnie wyglądająca Wiki to 
w istocie godny rywal, a nie jakaś tam „słaba płeć”! Info

Rock Dog
Bodzio należy do dumnej rasy mastifów tybetań-
skich. Jego ojciec bardzo chce, aby wstąpił w szeregi 
elitarnej straży, która strzeże osady przed stadem 
żarłocznych wilków. Ale kiedy pewnego dnia w łapy 
Bodzia trafia radio, wyrzucone z samolotu i młody 
pies po raz pierwszy słyszy dźwięki rock’n’rolla, już 
wie, jakie jest jego przeznaczenie. Przekonuje ojca, 
by dał mu szansę i rusza do wielkiego miasta, aby 
spełnić marzenie i zostać gwiazdą rocka.

Reżyseria: Ash Brannon
Premiera: 14 lipca 2017
Gatunek: animowany/komedia/przy-
godowy

Valerian i Miasto Tysiąca Planet
Valerian i Laurelina to kosmiczni agenci, odpo-
wiedzialni za utrzymanie porządku na terytoriach 
zamieszkałych przez ludzi. Podczas misji w Mieście 
Tysiąca Planet – kulturowym i politycznym centrum 
galaktyki – przyjdzie im zmierzyć się ze złowrogą siłą, 
która zagraża bezpieczeństwu całego wszechświata.

Reżyseria: Luc Besson
Obsada: Dane Dehaan, Cara Delevingne, 
Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke i inni
Premiera: 4 sierpnia 2017
Gatunek: science-fiction/akcja

FIL
M

FIL
M
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Reżyseria:  
Nikolay Arcel
Obsada: Idris Elba, 
Matthew McConaughey, 
Abbey Lee, Tom Taylor, 
Katheryn Winnick, Jackie 
Earle Haley, Michael 
Barbieri
Premiera: 
11 sierpnia 2017
Gatunek: fantasy/horror

Reżyseria: 
Tomasz Obara 
Obsada: 
Kajetan Wolniewicz, 
Beata Schimscheiner, 
Piotr Pilitowski 
Teatr Ludowy, Kraków, 
www.ludowy.pl

Mroczna wieża
„The Dark Tower” to historia Rolanda Deschaina, ostatniego żyjącego członka 
bractwa „rewolwerowców”, który próbuje dostać się do tytułowej Mrocznej Wieży; 
miejsca będącego centrum wszystkich światów. Długa droga do tego mitycznego 
miejsca okupiona jest stratą, nadludzkim wysiłkiem i cierpieniem. We wszystkich 
działaniach Roland posługuje się „Drogą Elda”, kodeksem honorowym, który 
określa całe jego życie. Tymczasem świat rozpada się, mieszają się czasoprzestrze-
nie, światy równoległe. Podróż Rolanda ma tylko jeden cel – ocalić świat przed 
samozagładą.

VIA-GRA
Inteligentna komedia zawsze, kiedy już wybrzmi śmiech budzi refleksje. Tak jest też 
w przypadku „Via-gry” Freda Apke, znanego i popularnego w Polsce niemieckiego 
dramaturga, którego sztuki zawsze bawią przewrotnością dialogów.
Już sam tytuł tej tragikomedii przywodzi na myśl wiele wręcz groteskowych skojarzeń, 
a cóż dopiero jeśli wpisać go w kontekst związku starszego mężczyzny z młodszą 
kobietą z apetytem na życie.

Info

Info

Info
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Gorące lato w Oklahomie
Jedna z najciekawszych współczesnych sztuk an-
glojęzycznych, od premiery w 2007r. święci triumfy 
na prestiżowych światowych scenach. Nagrodzony 
Pulitzerem tekst Lettsa to wielopokoleniowa saga 
rodzinna, na pograniczu epickiej tragedii i czarnej 
komedii, opisująca pełne sekretów i konfliktów 
relacje trzech pokoleń klanu Westonów. Krytycy 
piszą: sceniczna uczta! 

Reżyseria: 
Artur Urbański
Obsada:  Barbara 
Marszałek, Ewa 
Audykowska-
Wiśniewska, 
Mariusz Jakus, Monika 
Badowska, Urszula 
Gryczewska i inni
Teatr Im. Stefana Jaracza 
w Łodzi, Łódź,   
www.teatr-jaracza.
lodz.pl
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Odporność psychiczna.  
Strategie i narzędzia rozwoju
Odporność psychiczna to umiejętność skutecznego radze-
nia sobie z wyzwaniami, ze stresem i z presją. Determinuje 
ona sposób reagowania na trudności zarówno w życiu 
zawodowym, jak i prywatnym. 

Doug Strycharczyk, Peter Clough
Wydawnictwo GWP
69,90 zł

Nieświadome wybory

W swojej zaskakującej i przemawiającej do przekonania 
książce Nieświadome wybory Jonah Berger zestawia ze 
sobą wnioski z badań naukowych prowadzonych w dzie-
dzinie biznesu, psychologii oraz nauk społecznych, aby 
pomóc nam lepiej zrozumieć subtelne i niewidzialne siły 
kształtujące nasze indywidualne wybory.

Jonah Berger
Wydawnictwo MT Biznes
39,90 zł

Psychologia nauczania

Czytając Psychologię nauczania dowiesz się, 
jak skutecznie przekazywać posiadaną wiedzę. Poznasz 
skuteczne prawdy, którymi kierują się najlepsi praktycy 
zawodu. Zrozumiesz, czym jest stan trenera i jak za-
rządzać swoimi emocjami i zachowaniami – jak stać i 
siedzieć, jak mówić, jak się poruszać, jak przekazywać 
uczucia etc. 

Mateusz Grzesiak
Wydawnictwo Onepress
49 zł

Katarzyna Bosacka – dziennikarka telewizyjna, autorka kultowego programu 
„Wiem, co jem”, ambasadorka kuchni polskiej, swojskich smaków i rodzimych 
produktów spożywczych zaprasza do gotowania. Jej książka kucharska jest dla tych, 
którzy kochają tradycyjną kuchnię, ale chcą zaskoczyć siebie i gości dobrze znanymi 
daniami przyrządzonymi i podanymi inaczej. 

Katarzyna Bosacka
Wydawnictwo Publicat
44,90 zł

BOSACKA
PO POLSKU
Nowoczesne przepisy  
kuchni polskiej "Los 

książek 
zależy od 
pojętno-
ści czy-

telników."
 Terencjusz
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DEADLINE. Zdążyć przed terminem
Książka DeMarco barwnie ilustruje podstawowe zasady - oraz jawne absurdy - 
rządzące pracą zespołu zajmującego się tworzeniem oprogramowania.
Deadline. Zdążyć przed terminem czyta się jak dobrą powieść: niecierpli-
wiąc się, co będzie dalej, jak potoczą się losy bohaterów, czy dobro i kompetencja 
zostaną wynagrodzone, a głupota i arogancja - ukarane.

Tom DeMarco
Wydawnictwo Studio EMKA
39,90 zł

Inteligencja emocjonalna.  
Jak panować nad uczuciami
Czy zastanawiałeś się, dlaczego ludzie z wysokim 
poziomem wiedzy nie zawsze robią karierę? Czy wiesz, 
że sukces w życiu osobistym i zawodowym tylko w 
niewielkim stopniu zależy od posiadanych informacji i 
wykształcenia? Wiedza naukowa nie czyni cię mądrym 
i szczęśliwym. Inteligencja emocjonalna – tak.

Justyna Tomczyk
Wydawnictwo Edgard
32,90 zł

COPYWRITING.  
Jak sprzedawać słowem 
„No to Frugo”, „Żubr występuje w puszczy”, „Zawsze Co-
ca-Cola” czy „Nike. Just do it!” to klasyczne już przykłady 
copywriterskich złotych strzałów. Chciałbyś tworzyć 
podobnie chwytliwe i błyskotliwe hasła reklamowe?

Dorota Jędrzejewska, Rafał Niemczyk
Wydawnictwo Samo Sedno
39,90 zł

Odpowiedź. Jak przejąć 
kontrolę nad własnym życiem  
i stać się tym, kim pragniesz być
Jeśli masz w życiu wątpliwości i zadajesz sobie różne 
pytania – oto ODPOWIEDŹ – nowa, przełomowa 
książka autorów międzynarodowych bestsellerów na 
temat mowy ciała i relacji międzyludzkich.

Allan Pease, Barbara Pease
Wydawnictwo Rebis
39,90 zł

60 sekund dziennie,  
by zarządzać lepiej
Lider, menedżer, przedsiębiorca chce zawsze dwóch rzeczy: większych efektów 
(pieniędzy, sprzedaży, osiągnięć) oraz świętego spokoju (aby mógł zająć się tym, 
co lubi, a nie głupstwami i bezsensownymi sprawami). Kluczową kompetencją 
jest podejmowanie decyzji. Im jesteś wyżej w strukturze firmy lub im bardziej 
twoja firma się rozwija, tym mniej zajmujesz się sprawami operacyjnymi, a coraz 
bardziej podejmowaniem decyzji. Najlepiej jeśli każda decyzja zajmowałaby  
60 sekund: 30 sekund poznajesz sytuację, 29 sekund analizujesz, w ciągu jednej 
sekundy podejmujesz decyzję.

Adam Dębowski, Grzegorz Skibiński
Wydawnictwo MT Biznes
39,90 zł
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MAREK
SKAŁA

MEGALIT  
Instytut Szkoleń

właściciel/trener
marek.skala@megalit.pl

Hasło: „A może zrobimy sobie dziś Dzień Dziecka?” pada najczęściej wieczorem. Autorem 
najczęściej bywa rodzic, który ma (1) trochę dość, (2) odwagę by odpuścić, (3) potrzebuje 
oddechu/uśmiechu/radości. Zgodnie z analizą transakcyjną Erica Berne’a „nasz” Dorosły to 

zasady i reguły, a „nasze” Dziecko to radość, zabawa, ciekawość świata. I choć pierwsze zda-
nie tekstu oznacza zazwyczaj, że możemy się dziś wieczorem nie myć zbyt dokładnie, zjeść 
fryty i lody na kolację, obejrzeć starą komedię, a sprzątanie odłożyć do jutra – zachęcam! 
Nie codziennie – ale w wakacje zachęcam! Efekty bowiem znacznie przekraczają drobne 

naruszenie domowych czy nawet zawodowych procedur. I to są efekty bezcenne. 

HR-owo wakacyjny  
Dzień Dziecka 

Pomysł na ten tekst pojawił się dwa razy. Najpierw podczas 
wystąpienia inauguracyjnego w ramach Krakowskiego Fo-
rum Wynagrodzeń firmy Sedlak & Sedlak wykonałem (choć 
z obawami) pewną procedurę. Obawy wynikały z  tego, że 
250 uczestników to twardy HR największych polskich ‒ i nie 
tylko ‒ firm. Kadra dyrektorska najczęściej myśląca ana-
litycznie, logicznie, twardo. To nie to, co lajtowi HR-owcy 
od rozwoju, talentu czy szkoleń. Mówiłem o tym, czy i jakie 
słowa motywują. Pierwsza procedura, nazwana przez nas 
po włosku „facciamoci una bella giornata” (zróbmy sobie 
piękny dzień), polega na wymianie komplementów i ich ak-
ceptacji. Niby proste, ale kiedy ostatnio to zrobiłeś? Kiedy 
tak spontanicznie i bezinteresownie powiedziałeś komuś, że 
ma ładny zegarek? Albo krawat? Dostrzeganie pozytywów 
i mówienie o nich wywołuje uśmiech, jest miłe dla innych. 
A w nas samych buduje uważność, uwrażliwia na pozytyw-
ne elementy otoczenia i otwartość w komunikacji. Zauważ 
i powiedz! I się uciesz jeszcze, kiedy tobie powiedzą! Uczest-
nicy Forum dziękowali osobiście i  mailowo: „Dzięki tym 
trzem minutom ćwiczenia poznałem interesujących ludzi, 
było warto”.
Drugą inspiracją był Dzień Dziecka w warszawskim tram-
waju. Nazwy niektórych przystanków przez kilka dni ogła-
szały… dzieci. Maniakalnie przyglądałem się reakcjom 
pasażerów. Uśmiech, zaskoczenie, krótkie komentarze 
i rozmowy. Wystarczyło, że dziecięcy głos powiedział: Plac 
Zawiszy albo Rondo Starzyńskiego ‒ i na wielu twarzach 
pojawiał się uśmiech. Dlaczego tak prostą reakcję musi wy-
wołać ktoś lub coś? Dlaczego nie umiemy lub nie chcemy 
uśmiechać się sami? Może warto być czasem jak dziecko?
A  więc (nie zaczynaj zdania od więc!) przepis na Dzień 
Dziecka przez cały urlop (a może i całe wakacje?) brzmi tak:
Dostrzegaj drobne sytuacje i mów o nich otwarcie – ład-
ne, podoba mi się, fajna muzyka, ciekawy wystrój.
Uśmiechaj się często ‒ do siebie, do innych, do sytuacji. 
Endorfiny!
Zadbaj o ciało – jak dziecko! – pobiegaj, chodź boso, po-
pływaj – ale bez przesady; w dwa tygodnie roku nie nadro-
bisz. Rozruszaj się, budując raczej nawyk ruchu niż rzeźbę.

Zadbaj o emocje – jak dziecko! – przytulaj bliskich czę-
ściej! Oksytocyna!
Zadbaj o  intelekt – jak dziecko! – poczytaj trochę, roz-
wiąż sudoku, idź do kina; ale bez przesady, w dwa tygo-
dnie nie nadrobisz…
Rozwijaj się – jak dziecko! – bądź ciekaw, pytaj, dowiaduj 
się; nie bij rekordów prędkości, zjedź z autostrady, zobacz 
zamek, wejdź do muzeum. 
Odrzuć muszę/powinienem/należy – jak dziecko! – CHCĘ! 
A dr. Kazimierzowi Sedlakowi serdecznie dziękuję. Jak mó-
wiłem na Forum Wynagrodzeń ze sceny, to on dał 27 lat 
temu ogłoszenie, że poszukuje ludzi do badań marketingo-
wych. Nikt wtedy nie wiedział, co to ten marketing, ale zde-
cydowałem się. Jako inżynier transportu, uczący na PKP ste-
rowania ruchem, szedłem sobie w listopadowy wieczór 27 
lat temu, w deszczu, przez opuszczone ulice krakowskiego 
Kazimierza i nie wiedziałem. Ani tego, że przy ulicy Miodo-
wej spędzę kilkanaście lat, krótko jako ankieter, potem pro-
wadząc ze studentami ćwiczenia z marketingu, potem jako 
dziennikarz ekonomiczny. Ani tego, że za rok poprowadzę 
pierwsze w życiu szkolenie. Ani tego, że po 27 latach stanę 
razem z doktorem na scenie i to jakieś 300 metrów od miej-
sca tamtgo pierwszego spotkania. Dzięki, Kaziu! I dobrych 
wakacji – dla Ciebie i dla wszystkich!
PS. Szkoliłem ostatnio w  Kołobrzegu, piękne miej-
sce, 200 metrów od plaży, na którą, jak to Krakus nad 
morzem, ganiałem rano i  wieczorem. Rozentuzja-
zmowany mówiłem mijanym ludziom „dzień dobry”. 
W  odpowiedzi – (1) obojętność, (2) zaskoczenie, (3) 
zaskoczenie, ale jednak z odpowiedzią „dzień dobry”. 
Najczęściej jednak w odpowiedzi padało „guten mor-
gen”, „guten abend”. No cóż, niemieccy turyści, głów-
nie emeryci… Drugiego dnia dotarło do mnie, że także 
tylko oni witali się pierwsi. Przez dwa dni jako pierwszy 
„dzień dobry” po polsku nie powiedział do mnie nikt. 
NIKT! Podobnie na śniadaniu, choć tu przynajmniej 
pan kelner mówił „dzień dobry” po polsku. Dlaczego 
sami nie potrafimy zadbać o swoje emocje? Zarządzam 
HR-owo wakacyjny Dzień Dziecka dla wszystkich!
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N I E O G R A N I C Z O N Y  D O S T Ę P  D O  T Y S I Ę C Y  M O Ż L I W O Ś C I

Pasuje do Ciebie


