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Ogromną przyjemność sprawiła mi roz-
mowa z Rafałem Sonikiem, utytułowanym 
sportowcem, przedsiębiorcą i filantropem. 
Zwycięzca Dakaru o swojej sportowej pa-
sji opowiada z wielkim entuzjazmem, ale 
to, co mnie najbardziej ujęło, to niesamowi-
ta skromność, z jaką wypowiada się o szero-
ko rozumianym pomaganiu. „Cieszę się, że 
mogłem pomóc. Kropka” ‒ podkreślił, wspo-
minając o sytuacjach, gdy „dmuchał wiatrem 
w życiowe żagle” tych, którzy się do niego o to wsparcie zwrócili. 

Filantropia i działalność społeczna według Rafała Sonika to „przywilej, a nie 
obowiązek”. Obserwując rodzimy rynek i działania największych firm, z satys-
fakcją zauważam, że z tego przywileju korzysta coraz więcej z nich. CSR stała 
się nieodłącznym elementem nie tylko dużych korporacji, które przestały sku-
piać się wyłącznie na zarabianiu pieniędzy, koncentrując swoje działania m.in. 
na ochronie środowiska, rozwoju własnych pracowników oraz na interakcji 
i wspieraniu lokalnych środowisk, czego przykładem jest chociażby wspomaga-
nie wychowanków domów dziecka czy działalności różnych fundacji. Czy takie  
gesty mają jedynie na celu korzyść wizerunkową dla firmy? Z pewnością to waż-
ny element employer brandingu, ale nie tylko…

„To może być bardzo duża wartość, jeśli chodzi o budowanie relacji, bu-
dowanie zespołów w firmach” – podkreśla Karolina Adamska, prezes Funda-
cji Mam Marzenie, która od lat spełnia pragnienia chorych dzieci. Praca przy 
wspólnym wyzwaniu, realna pomoc, szczery uśmiech dziecka – to wszystko na-
turalnie uczy poprawnych relacji, współpracy, odpowiedzialności, wyzwala kre-
atywność i buduje zaangażowanie ludzi na co dzień współpracujących ze sobą 
tylko w sferze zawodowej. 

Rafał Sonik w wywiadzie, do lektury którego zachęcam, podkreśla, że jego 
„przesłaniem zawsze było to, by dzieląc się swoją energią, zarażać innych opty-
mizmem i pozytywnym spojrzeniem na świat”. Nic dodać, niż ująć.

redaktor naczelna 
miesięcznika „Benefit” 
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WARTO TAM BYĆ

Siła Międzynarodowych Zespołów 
Konferencja w całości poświęcona tematyce 
współpracy i komunikacji w międzynarodo-
wych zespołach. Skierowana do osób, które 
pracują w różnorodnym otoczeniu i w swo-
jej codziennej pracy mają do czynienia z róż-
nicami kulturowymi oraz oczekują sprawdzo-
nej wiedzy oraz profesjonalnego wsparcia ze 
strony ekspertów w zakresie międzykulturo-
wej współpracy. 
7 października 2016 – Wrocław 
Organizator: ETTA Global Leadership Con-
sulting
Informacje: www.silazespolow.pl

II Międzynarodowy Kongres Liderów 
Biznesu – John C. Maxwell: Psycholo-
gia Skutecznego Przywództwa 
Bycie liderem wynika z odwagi do realizowania 
wielkich rzeczy, a nie zajmowanej pozycji czy sta-
nowiska. Bo prawdziwy lider może zrezygnować 
ze wszystkiego, ale nie z odpowiedzialności. Li-
derzy biznesu zachęcają swoich ludzi do mówie-
nia tego, co muszą wiedzieć, a nie tego, co chcą 
usłyszeć. Bycie prawdziwym liderem zawsze wią-
że się z innymi ludźmi. A do skutecznego poro-
zumienia się z nimi musisz poznać tajniki dobrej 
komunikacji, bo bez niej będziesz szedł sam. 
10 października 2016 – Warszawa
Organizator: 360 Smart Business Consulting 
Informacje: www.johnmaxwell.evenea.pl

VI Targi Biznes Expo
Obecność na Targach zapewnia kontakt z naj-
nowszymi trendami oraz informacjami gospodar-
czymi, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Pozwa-
la także na zaprezentowanie oferty szerokiemu 
gronu odbiorców, ułatwiając nawiązanie nowych 
kontaktów biznesowych i poszerzenie bazy klien-
tów. To również doskonała okazja do spotkania 
i wymiany doświadczeń z innymi przedsiębiorca-
mi. Kontakty nawiązane w trakcie trwania targów 
to przyszłościowe i dalekobieżne inwestycje. 
10–12 października 2016 – Katowice
Organizatorzy: Proarte Media
Informacje: www.targibiznesexpo.pl

Zostań Mistrzem Negocjacji  
– Brian Tracy
Umiejętność negocjacji biznesowych umożliwia 
nie tylko uzyskiwanie najniższych cen w momen-
cie, gdy coś nabywasz. Pozwala również sprzeda-
wać produkty po najwyższej możliwej cenie. Pod-
czas konferencji uczestnicy dowiedzą się:
– jak potraktować każdą biznesową sytuację 
jako sytuację negocjacyjną,
– jak dokładnie zaplanować i przygotować się 
do każdej możliwej negocjacji,

– jak negocjować i zadbać o to, aby obydwie 
strony były zadowolone z rezultatu.
18 października 2016 – Lublin
Organizator: Fundacja na rzecz promocji na-
uki i rozwoju TYGIEL oraz BestKariera.pl
Informacje: www.bestkariera.pl

HR w Centrach Usług Biznesowych 
i IT 
HR w Centrach Usług Biznesowych i IT to wy-
darzenie skierowane do HR Managerów i klu-
czowych specjalistów HR w tej branży. Celem 
organizacji tej ogólnopolskiej konferencji jest 
poszerzanie wiedzy, wymiana doświadczeń 
oraz integracja środowiska osób związanych 
z zarządzaniem zasobami ludzkimi w obecnie 
najbardziej dynamicznie rozwijającym się sek-
torze gospodarki – SSC/BPO/ITO.
18–19 października 2016 – Kraków
Organizator: Advisory Group TEST  
Human Resources
Informacje: www.hrwcentrach.pl

Strategie HR 
Transformacja HR z działu zajmującego się admi-
nistrowaniem zasobami ludzkimi na biznesowe-
go partnera zarządu i menedżerów operacyjnych 
nieuchronnie zwiększyła oczekiwania wewnątrz 
organizacji. Szefowie działów liczą na pomoc 
w postaci rozwoju kompetencji podległych im 
pracowników oraz ich samych, zarząd oczekuje 
zwrotu z inwestycji w ludzi. Z tego względu HR 
organizuje warsztaty z zarządem, których celem 
jest identyfikacja najważniejszych dla ich firmy 
kompetencji. Na tej podstawie powstają szczegó-
łowe plany edukacyjne. Prowadzone są równocze-
śnie regularne badania satysfakcji klienta, i na ich 
podstawie diagnozowane są kompetencje oczeki-
wane bezpośrednio przez rynek.
19 października 2016 – Warszawa 
Organizator: Portal strategieibiznes.pl i Cen-
trum Szkoleniowe Cedoz
Informacje: www. strategiehr.cedoz.pl

VII Ogólnopolski Kongres Prawa 
Pracy i HR 
W lutym 2016 r., wskutek nowelizacji Kodek-
su Pracy, zaczęły obowiązywać nowe przepisy, 
zgodnie z którymi okres zatrudnienia na pod-
stawie umowy o pracę na czas określony oraz 
łączny okres zatrudnienia na podstawie umów 
terminowych między tymi samymi stronami 
stosunku pracy nie może być dłuższy niż 33 
miesiące, a łączna liczba tychże umów nie może 
przekraczać trzech. Dynamicznie zmienia się 
nie tylko prawo pracy, ale też sytuacja na pol-
skim rynku pracy. Wielu pracodawców planu-
je przyjąć do pracy obywateli Ukrainy, przede 

wszystkim robotników niewykwalifikowanych 
i kwalifikowanych. 
18–20 października 2016 – Warszawa
Organizator: Polexpert, BDO Academy
Informacje: www.konferencjaprawopracy.pl

Kurs na HR 
Integracja środowisk nauki biznesu i samo-
rządu kluczem do sukcesu. Ideą Kursu na HR 
jest zintegrowanie środowiska biznesu, na-
uki, przedstawicieli władz miasta, po to by 
wprowadzić innowacyjne rozwiązania umoż-
liwiające budowanie nowych aliansów. Po-
wodem spotkania są palące zmiany na rynku 
zatrudnienia. Eksperckie prelekcje i debaty 
dla uczestników spotkania w trzech panelach 
tematycznych: kurs na Ukrainę. Zmiany praw-
ne; mentalność pracodawców i pracowników; 
kurs na kompetencje zawodowe; kurs na świa-
dome budowanie maki pracodawcy
20 października 2016 – Gorzów Wielko-
polski 
Organizator: Grupa Progres Nowoczesne 
Usługi HR dla Biznesu
Informacje: www.kursnahr.pl

Firma z duszą 
I międzynarodowa konferencja poświęcona 
turkusowym organizacjom i biznesowi. Zbu-
duj ponadczasową organizację, opartą na war-
tościach. Poznaj nowatorski model organizacji 
inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludz-
kiej świadomości. Wydarzenie dedykowane 
jest dla wszystkich tych osób, które pragną two-
rzyć i rozwijać nowe pokolenie firm i organiza-
cji „pozwalających leczyć świat z ran współcze-
sności”. 
24 października 2016 – Warszawa
Organizator: Human Integral Institute
Informacje: www.firmazdusza.pl

XXIV Kongres Kadry  
– Pracować inaczej! Ale jak?
Żyjemy w szybko zmieniającej się rzeczywi-
stości biznesowej, która nie wydaje się być zbyt 
optymistyczna. Ekonomiści coraz odważniej 
piszą o długotrwałej stagnacji i wyhamowaniu 
dynamizmu gospodarczego. Modele bizneso-
we, jakie sprawdzały się lepiej lub gorzej jeszcze 
kilka lat temu, przestają funkcjonować. Uczest-
nicy i prelegenci Kongresu dyskutować będą 
o przyszłości, jaka czeka współczesne mode-
le zarządzania biznesem i ludźmi w kontekście 
kryzysu wartości i modeli zarządzania, które-
go wszyscy doświadczamy. 
7–9 listopada 2016 roku – Warszawa
Organizator: Nowoczesna Firma
Informacje: www.kongreskadry.pl



Zmień mój plan lekcji

W Kamerunie tysiące dzieci uczą się jak przetrwać,  
zamiast chodzić do szkoły. To nie tak powinien  
wyglądać ich świat.

Pomóż i wpłać darowiznę na www.sosafryka.org 
Numer konta: 63 1240 6292 1111 0010 6775 1991

Zapewniamy dzieciom opiekę i dostęp do edukacji.

PoNiedZiałeK:

Biologia – ile człowiek wytrzyma bez wody?

etyka – czy kradzież z głodu można wybaczyć?

Wychowanie do życia w rodzinie – jak zastąpić bratu mamę?

WoS – dlaczego dorośli stosują przemoc?
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Czas 
to coś, 

czego 
mam 

najmniej

Dla mnie nie istnieje coś takiego,  

jak „spędzanie czasu”, to jest pojęcie,  

którego nie toleruję. 

„Spędzać czas” to znaczy robić  

coś z czasem, żeby minął.  

A w moim przypadku jest dokładnie odwrotnie. 

Ja biję w czas, wykorzystuję czas.  

Dla mnie czas jest dobrem najrzadszym.

Z Rafałem Sonikiem rozmawiała Katarzyna Patalan
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WYWIAD

Mówi pan o sobie, że jest przedsiębiorcą 
od najmłodszych lat. Przywołując wspo-
mnienie swojej mamy, która twierdzi, że 
pierwszy interes zrobił pan, zamieniając 
mały, zabawkowy samochodzik na no-
tes, bardziej praktyczny niż małe autko. 
Z „żyłką do interesów” trzeba się urodzić 
czy można się tego nauczyć?
Zdecydowanie lepiej się z tym urodzić, 
i zdecydowanie trudniej się tego nauczyć. 
Nigdy nie patrzyłem na świat przez pry-
zmat zarabiania na handlu, choć może tak 
się na początku wydawało, tylko raczej 
przez pryzmat kreowania rzeczywisto-
ści. Kreowania otoczenia. Pierwsze kro-
ki w biznesie stawiałem w latach 80. ubie-
głego wieku. Przypuszczam, że wówczas 
większość polskich przedsiębiorców pro-
wadzących różne interesy nie miała moż-
liwości kreowania nowego świata, zmie-
niania naszej rzeczywistości. Jedyne, co 
mogliśmy wtedy robić, to zająć się han-
dlem bądź produkcją. Natomiast nie mo-
gliśmy zmieniać naszego otoczenia. Nie 
mogliśmy budować biurowców, gale-
rii, mieszkań, kondominiów czy osiedli. 
Wtedy było to kompletnie niewyobrażal-
ne, by prywatny przedsiębiorca zmieniał 
przestrzeń. Tak jak wspomniałem, pry-
watny przedsiębiorca albo mógł handlo-
wać, albo produkować, i zarówno w jed-
nym, jak i drugim przypadku – zarabiać. 

Jednak ta sytuacja powoli ewoluowała. 
Myślę, że dopiero na początku lat 90., i to 
bardzo powoli. Uczyliśmy się, jak taniej 
kupić, drożej sprzedać, a z surowców czy 
półproduktów sporządzić lub wyprodu-
kować coś, na czym nie tylko zarobimy, 
lecz z pomocą czego zaczniemy również 
kreować rzeczywistość. Wówczas wyda-
wało się, że  wielkim aktem takiej kreacji 
jest stawianie restauracji szybkiej obsłu-
gi czy stacji paliw. W miarę upływu kolej-
nych lat okazywało się, że możemy zmie-
nić nie tylko naszą sytuację ekonomiczną, 
kupując i sprzedając, lecz przede wszyst-
kim wpływać na otaczający nas świat. 
Moim zdaniem to było dla wielu najbar-
dziej niebywałe odkrycie, że Polska jest 
krajem, w którym kreujemy różną prze-
strzeń. Miejscem, gdzie prywatny przed-
siębiorca może nie tylko kupić i sprze-
dać produkt, półprodukt czy surowiec, 
ale jeszcze po drodze go uszlachetnić. Co 
więcej, może tworzyć zupełnie nową war-
tość przestrzeni. Dziś właśnie to jest dla 
mnie najbardziej inspirujące. 

Przekształcanie przestrzeni, w której ży-
jemy, fascynuje pana najbardziej?
Kreowanie rzeczywistości, kreowanie 
przestrzeni. Tak, to mnie „kręci”. W la-
tach 90. okazało się, że możemy zmieniać 
rzeczywistość i przestrzeń. Na począt-
ku wielkim osiągnięciem wydawała się 
zmiana nawet małej przestrzeni, na przy-
kład rewitalizacja zrujnowanej kamienicy 
czy obiektu postprzemysłowego. Później 
okazało się jednak, że można więcej. Dzi-
siaj z ogromną przyjemnością, satysfak-
cją i radością obserwuję wielkie projekty 
w stolicy, takie jak InterContinental, Co-
smopolitan czy Warsaw Spire. To są bu-
dowle, które niesamowicie zmieniają kra-
jobraz naszych miast, choć oczywiście 
nie mniej cenne są autostrady, drogi, czy 
mosty – projekty, które trywialnie nazy-
wa się infrastrukturalnymi. Mówiąc krót-
ko, w ostatnich latach udowodniliśmy, że 
potrafimy zdobyć środki i umiejętności 
do tego, by zmieniać przestrzeń, w której 
funkcjonujemy. 

Trudno się nie zgodzić z tym, co pan 
mówi. 
To dlatego między innymi nie potrafi-
łem przewidzieć, że w Polakach jest tak 
ogromny ładunek frustracji, która każe 
niektórym negować osiągnięcia ostat-
nich 25 lat i powiedzieć: jest źle, Polska 
jest w zgliszczach. Muszę przyznać, że 
to dla mnie jedno z największych zasko-
czeń ostatnich lat. Jak to możliwe, że duża 
część Polaków – w kontekście przewarto-
ściowań politycznych – większość – uzna-
ła, że nie dokonaliśmy skoku cywilizacyj-
nego? Moim zdaniem dokonaliśmy. To 
przekonanie we mnie jest tak głębokie, 
że nie potrafiłem przewidzieć, iż tak duża 
liczba uczestników tej przemiany, tego 
skoku cywilizacyjnego, w ogóle nie czuje 
się w nim uwzględniona…

Jest pan bardzo aktywnym człowiekiem 
nie tylko zawodowo, bo wolny czas także 
spędza pan aktywnie… 
Dla mnie nie istnieje coś takiego, jak „spę-
dzanie czasu”, to jest pojęcie, którego nie 
toleruję. „Spędzać czas” to znaczy robić 
coś z czasem, żeby minął. A w moim przy-
padku jest dokładnie odwrotnie. Ja biję 
w czas, wykorzystuję czas. Dla mnie czas 
jest dobrem najrzadszym. To jest to, cze-
go mam najmniej, a spędza się coś, czego 
jest dużo. Więc czasu nie można spędzać, 
trzeba go wykorzystywać. 

Sporą część tego cennego czasu wykorzy-
stuje pan właśnie na quady. Co sprawiło, 
że pan je sobie tak upodobał? 
Quad jest współczesnym koniem. Cał-
kiem niedawno, bo jeszcze sto lat temu, 
nie można było wyobrazić sobie aby, czło-
wiek mógł normalnie funkcjonować bez 
konia, umiejętności jazdy lub powoże-
nia nim. Trudno wyobrazić sobie góra-
la, albo nawet cepra, bez konia pod ko-
niec XIX wieku. Wszyscy wykorzystywali 
w codziennym życiu umiejętność jaz-
dy, czy powożenia, i czerpali z tego ra-
dość i pożytek. Koń był najbliższym nam 
zwierzęciem, ponieważ posiadał cechy 
najbardziej potrzebne w tej części świa-
ta. Dzisiaj to quad jest koniem, nie samo-
chód, nie motocykl, tylko właśnie quad. 
Pojazd do zadań specjalnych dla leśników 
czy ratowników górskich. 

Ponad rok temu stanął pan na podium 
Rajdu Dakar. Pamięta pan jeszcze uczu-
cie, które wówczas panu towarzyszyło? 
Satysfakcja.

Satysfakcja z tego, że…
Że wymyśliłem, jak wygrać Dakar. A nie 
była to kwestia umiejętności jazdy czy też 
szybkości. Zawodnicy spoza Argentyny, 
Chile, Boliwii czy Peru w tym rajdzie są 
często skazani na rolę statystów. Stopień 
rozpoznania trasy przez lokalnych qu-
adowców, poziom ich przygotowania do 
warunków, które tam panują, są niepo-
równywalne do naszych możliwości. Nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich 
okoliczności, które mogą nas zaskoczyć 
po drodze. To nie jest kwestia dystansu, 
temperatury czy nawierzchni, po której 
będziemy jechać, to kwestia mnóstwa in-
nych czynników, które w efekcie powo-
dują, że to nie jest nawet gra na „obcym 
boisku”. Nie można porównać jej do sy-
tuacji, w której polscy piłkarze pojecha-
li grać do Francji, Niemiec czy Argenty-
ny. To jest tak, jakby pojechali do La Paz, 
stolicy Boliwii położonej na wysokości  
4 tys. m n.p.m. To kompletnie inne środo-
wisko. Gdy prześledzimy losy zawodni-
ków spoza Ameryki Południowej, którzy 
mieli ambicje wygrać Dakar, to przekona-
my się, że żaden z nich nie „wdrapał się” 
dalej niż na trzecie miejsce. A są to wie-
lokrotni mistrzowie swoich krajów, mi-
strzowie Europy czy świata. Prawdę po-
wiedziawszy, odgrywamy trochę rolę 
wypełniacza tego rajdu. Gdyby zawodni-
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cy spoza Ameryki Południowej nie wie-
rzyli,  że dojadą na wysokich miejscach, 
nigdy by się im nie udało osiągnąć lep-
szej pozycji niż czwarte czy trzecie miej-
sce. Christophe Declerck, znakomity 
Francuz, Sebastian Husseini, znakomi-
ty Emiratczyk z holenderskim paszpor-
tem, Czech Josef Macháček, który wcze-
śniej wygrał cztery Dakary w Afryce 
i jedyny, który przede mną zdołał poko-
nać miejscowych w 2009 r. Jak się dokład-
nie przyjrzeć komentarzom, rankingom, 
przewidywaniom, to żaden z wymienio-
nych, od 2010 r., nie miał szans na zwy-
cięstwo. W tym roku najwyższa loka-
ta należała do zawodnika spoza Ameryki 
Południowej – quadowca z RPA, czyli 
kraju, któremu geologicznie blisko do re-
jonów świata położonych na tych samych 
równoleżnikach. Był trzeci i nie miał naj-

mniejszych szans, by być drugim czy 
pierwszym. Krzysztof Hołowczyc mówi: 
„Second is the first loser” (drugi jest 
pierwszym przegranym). W naszej klasie 
to nieprawdziwe stwierdzenie. Każdy, kto 
znajdzie się na czwartym, piątym czy trze-
cim miejscu Dakaru, a jest spoza konty-
nentu, może się czuć zwycięzcą. 
A po 2009 roku wygrać udało się tylko 
mnie. Właśnie dlatego, że jesteśmy w in-
nym położeniu, a nasze szanse są już na 
starcie nierówne. Nie mamy wiatru w ple-
cy, mamy wiatr w twarz. I to cały dystans. 
Stopień przygotowania organizacyjne-
go miejscowych zawodników jest nie-
porównywalnie lepszy. Na przykład na 
dwóch braci Patronellich (1. i 2. miejsce 
w Rajdzie Dakar 2016) pracuje prawie  

30 osób! Z czego kilkanaście to ich naj-
bliższa rodzina, która daje z siebie wszyst-
ko.  Zwycięża cały zespół, co można zoba-
czyć podczas celebrowania wygranej na 
mecie zmagań. Na podium wybiega cała 
rodzina, wszyscy: siostry, bracia, partner-
ki. Oni „przelewają krew” za zwycięstwo 
i to daje rezultat. My gramy więc na zu-
pełnie innych zasadach i dlatego po mojej 
wygranej towarzyszyło mi uczucie  satys-
fakcji. Bo w końcu po kilku latach wymy-
śliłem, jak wygrać Dakar. 

Jak pan to zrobił? Eliminował pan błędy, 
stres? 
Przede wszystkim dobrze analizowa-
łem wszelkie okoliczności i doszedłem do 
wniosku, że kluczem do sukcesu są sen 
i regeneracja. Dakar to rajd wytrzymało-
ściowy i trzeba go, jak to się bardzo czę-

sto mówi, przetrwać. Żeby przetrwać, trze-
ba spać. Bez snu każdy zwodnik zacznie 
w końcu popełniać błędy. Motocykliści 
i quadowcy na Dakarze śpią średnio pięć 
godzin na dobę – przy założeniu, że nic się 
nie dzieje na trasie i sprzęt jest sprawny. Po-
zostałe 19 godzin to ciągły, ogromny wysi-
łek fizyczny. To jasno pokazuje, dlaczego 
sen ma dla nas kluczowe znaczenie. 
Na zwycięskim Dakarze spałem więcej niż 
pięć godzin dzięki temu, że przeanalizo-
wałem dobę i oszczędzałem małe minuty, 
a nawt sekundy na z pozoru błahych czyn-
nościach. Tu trzy, tam pięć. Robiłem tylko 
to, co było bezwzględnie konieczne. Przy-
kładowo kiedy rano ubierałem się do star-
tu, byłem równocześnie „karmiony” przez 
mojego fizjoterapeutę. Nie miałem czasu 

na to, żeby pójść na śniadanie – potrakto-
wać je jako osobną czynność. Wieczorem 
znów jadłem, zdejmując strój, a biorąc nie-
zbędny po każdym etapie masaż, uczyłem 
się trasy na następny dzień. Dublowałem 
czynności, by zaoszczędzić nawet dwie go-
dziny i poświęcić ten czas na sen. Dzięki 
temu byłem lepiej zregenerowany, mniej 
niewyspany i popełniałem mniej błędów. 
Nie – wyspany, ale mniej niewyspany.

Dakar to miejsce, gdzie ludzie tracą zdro-
wie, czasem życie. Nie boi się pan, że ta 
pasja może kosztować pana zbyt wiele?
Nie. Nie bałem się tego nigdy, dlatego że 
zawsze byłem pewien, że organizacja i do-
bór drużyny to klucz do sukcesu. Dakar jest 
jak życie, więc również w życiu nie uznaję 
stwierdzenia, że czegoś nie dam rady zrobić. 

Wybiera się pan na Dakar w przyszłym 
roku? 
Tak. Już jestem zarejestrowany i jadę. 
Oczywiście jeśli względy rodzinne mi na 
to pozwolą. 

„Na działania społeczne, filantropijne 
wydaję tyle samo, co na siebie – przynaj-
mniej 1:1” – to pana słowa. Pomaganie to 
pana wewnętrzna potrzeba sprawiania, 
by świat wokół nas był lepszy? 
Uważam, że filantropia i działalność spo-
łeczna to przywilej, a nie obowiązek. Do-
staliśmy przywilej wolności wiele lat temu 
– to po pierwsze. Po drugie, ja indywidu-
alnie, dostałem przywilej bycia przedsię-
biorcą. Mogę kreować swój mikroświat. 
Co więcej, dostałem zdrowie, a także pe-
wien rodzaj życiowego optymizmu. Mój 
„serwer życiowy”, te moje przywileje, zbu-
dowały we mnie świadomość, że ci, którzy 
tych przywilejów nie mają, albo mają ich 
istotnie mniej, potrzebują wsparcia. Po-
mocy tych, którzy są w stanie dmuchnąć 
wiatrem w ich życiowe żagle, aby nabra-
li prędkości, wiary i optymizmu. Dlatego 
warto to robić. Moim przesłaniem zawsze 
było to, by dzieląc się swoją energią, zara-
żać innych optymizmem i pozytywnym 
spojrzeniem na świat. Pomagam na różne 
sposoby. W znakomitej większości są to 
projekty, działania, sytuacje, o których nie 
wie nikt lub prawie nikt. Uważam, że jeże-
li mamy większe środki, większe możliwo-
ści niż inni, naszym przywilejem jest po-
magać, i należy się z tego cieszyć. Zdarza 
się, że ktoś mi dziękuje smsowo – dosłow-
nie kilka dni temu miałem taką sytuację – 

Robiłem tylko to, co było bezwzględnie konieczne. 
Przykładowo kiedy rano ubierałem się do startu, byłem 

równocześnie „karmiony” przez mojego fizjoterapeutę. Nie 
miałem czasu na to, żeby pójść na śniadanie − potraktować 

je jako osobną czynność. Wieczorem znów jadłem, zdejmując 
strój, a biorąc niezbędny po każdym etapie masaż  

uczyłem się trasy na następny dzień. Dublowałem czynności, 
by zaoszczędzić nawet dwie godziny i poświęcić ten czas 

na sen. Dzięki temu byłem lepiej zregenerowany, mniej 
niewyspany i popełniałem mniej błędów.
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ja wówczas odpisuję: cieszę się, że mogłem 
pomóc. Kropka. 
Tak rzeczywiście myślę. Jeśli mogę komuś 
pomóc w zmianie życia, niezależnie w ja-
kim jest wieku i w jakich okolicznościach 
się znajduje, jeśli odzyskuje optymizm 
i rozwiązuje problem, to  przychodzi mi do 
głowy jedyna myśl: cieszę się, że mogłem. 

Zawsze podkreśla pan, że stawia pan 
sobie wysoko poprzeczkę. Jakie ambitne 
cele przed panem na najbliższe tygodnie, 
miesiące?
We wszystkich trzech, a właściwie 
czterech sferach mojego życia sta-
wiam sobie ambitne cele. Po pierwsze, 
jestem w trakcie realizacji bardzo am-
bitnego projektu inwestycyjnego 
w Tychach, którego wartość opiewa na  
500 mln zł. Realizuję jego pierwszą fazę, ko-
lejne na horyzoncie. Moim wyzwaniem jest 
to, żeby to był gospodarczy sukces, bo jeśli 
będzie, to zapewnimy pracę 1500 ludziom. 
Po drugie, zdobyłem niedawno swój piąty 
Puchar Świata i teraz zaczynam już powoli 
myśleć o szóstym, by w przyszłości wyrów-
nać liczbę dziewięciu mistrzowskich tytu-
łów, jakie w WRC wywalczył Sebastien 

Loeb. 
Po trzecie, 
robimy bilans na-
szych projektów społecz-
nych i jestem w przededniu pod-
jęcia decyzji o zmianie głównego z nich. 
Zamierzam wziąć na siebie jeszcze bar-
dziej ambitny projekt. Wreszcie po czwar-
te, być może najważniejsze, na początku 
lipca urodził się mój syn. Podejmowanie 
wyzwań czy kontynuowanie rozpoczętych 
pomysłów w tych trzech dziedzinach – to 
jest nie lada wyczyn. Będzie trzeba bardzo, 
bardzo skrupulatnie i precyzyjnie dyspo-
nować czasem, siłami i okolicznościami, 
żeby móc  kontynuować  podjęte projek-
ty, które realizowałem  dotychczas trochę 
jako połowiczny ojciec.

Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć 
panu sukcesów. ■

WYWIAD
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XXI wiek. Czas nowych tech-
nologii, rozwoju biznesu, okres 
dynamicznego postępu naukowo-
-przemysłowego. Epoka, w której 
do głosu dochodzą nowe metody 
usprawniające pracę, pozwalające 
na prawidłowy podział obowiąz-
ków i efektywną organizację działań. Zy-
skują one coraz większe znaczenie, dzię-
ki czemu i przysłowiowy wilk jest syty, 
i owca cała. Outsourcing okazuje się drogą 
do osiągnięcia tego celu. Lecz w jaki spo-
sób wprowadzić outsourcing kadr i płac, 
aby przyniósł korzyści, jakich oczekujemy, 
i aby wdrożenie nowych metod nie spowo-
dowało dezorganizacji wewnętrznego sys-
temu? Czy jest to możliwe? Naturalnie. Bę-
dzie to o wiele łatwiejszym zadaniem po 
zapoznaniu się z elementarnymi zasadami 

Outsourcing  
– jak wprowadzać w firmie

prawidłowego wdrożenia modelu outsour-
cingu kadr i płac w przedsiębiorstwie.

Plan na dobry start

Idea, taktyka, strategia. To pierwszy 
najważniejszy element, od którego trzeba 
zacząć, gdy pojawi się zamiar wprowadze-
nia outsourcingu w progi firmy. To, w jaki 
sposób przygotujemy się na nadchodzą-
ce zmiany, bardzo często decyduje o po-
wodzeniu lub porażce przedsięwzięcia. 

Nie należy tego lekceważyć. War-
to zastanowić się nad oczekiwa-
niami, nad tym, co powinna za-
oferować firma zewnętrzna. Krok 
po kroku trzeba przeanalizować 
mocne i słabe strony przedsię-
biorstwa. Wówczas decyzja o wy-

borze konkretnej firmy zewnętrznej zo-
stanie podjęta w sposób profesjonalny 
i rzetelny. Plan działania powinien zawie-
rać przeznaczony na ten cel budżet, zakres 
czasu na realizację oraz listę osób kompe-
tentnych do zajęcia się tym zadaniem.

Jaki ma być cel wprowadzenia out-
sourcingu: obniżka kosztów, poprawa ja-
kości lub wydajności czy też pozbycie się 
słabego ogniwa organizacji? Różnica ce-
lów to bardzo często spotykane uchy-
bienie, dlatego warto tak określić zamysł 

„Jeżeli jest coś, czego nie potrafimy 
zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż 

konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy 
to robili, i powinniśmy zatrudnić do 
wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi  

to lepiej niż my” – Henry Ford.

KATARZYNA GRUSZKA
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HR w praktyce

całego przedsięwzięcia, aby był on spój-
ny i jasny dla każdej ze stron. Pozwoli to 
uniknąć często spotykanego konfliktu in-
teresów w biznesie.

Jaką funkcję ma pełnić outsourcing? 
Z wielką precyzją i zaangażowaniem na-
leży określić, jaki obszar powinno się wy-
dzielić, aby zawierana umowa z przy-
szłym dostawcą usługi mogła obejmować 
szczegółowe oczekiwania co do jakości, 
ceny oraz realizacji. Na tym etapie ustala-
my, czy zewnętrzna firma przejmuje do-
wodzenie nad całą dokumentacją kadro-
wo-płacową, czy może tylko obejmuje 
miękki HR firmy, angażując się w rekruta-
cję pracowników, tworzenie systemu mo-
tywacyjnego lub dbając o zapewnienie 
odpowiednich szkoleń.

Nowe nie znaczy gorsze

Jeśli plan został sporządzony i okre-
śla, jaki zakres obowiązków zostanie prze-
kazany w ramach outsourcingu, następ-
nym krokiem jest realizacja. Ale czy firma 
jest gotowa na zmniejszenie kosztów oso-
bowych związanych z tym projektem? 
Czy zmiany będą się odnosiły do reduk-
cji etatów, a co za tym idzie do niestabil-
nej sytuacji zatrudnienia w przedsiębior-
stwie? Nie musi tak być. Po przekazaniu 
czynności kadrowo-płacowych do firmy 
zewnętrznej dotychczasowy zakres obo-
wiązków pracowników przestaje obowią-
zywać. To czas na kolejny krok ku ulep-
szeniu biznesu, ponieważ właśnie teraz 
jest odpowiedni moment na reorganiza-
cję struktury spółki. Dodatkowe szko-
lenia pracownicze, przekwalifikowania 
lub utworzenie zupełnie nowej jednostki 
w spółce przyczynią się do rozwoju przed-
siębiorstwa. Outsourcing kadr i płac nie 
musi być przyczyną zwolnień pracowni-
ków w spółce, może natomiast umożliwić 
realizację zupełnie nowych projektów.

Wiedza specjalistów 
kluczem do sukcesu

Wielu przedsiębiorców obawia się za-
chwiania wewnętrznej organizacji spółki 
z powodu powierzenia obowiązków in-
nej niezależnej firmie. Pojawia się wątpli-
wość, czy outsourcing to dobra metoda 
na przyszłość, jeśli nikt nie zna tak do-
brze spółki jak my sami. Czy możemy po-
wierzyć nasze dane osobowe, newralgicz-
ne specyfikacje płacowe firmie, której nie 

znamy, która nie posiada u nas wypraco-
wanego zaufania? Poprzez jasne ustale-
nie warunków współpracy, procedur ko-
munikacyjnych oraz sposobu przekazu 
dokumentacji można uniknąć tych pro-
blemów. Czytelne zapisy w umowie za-
wieranej z firmą zewnętrzną rozwieją 
obawy w zakresie zachowania poufności 
danych kadrowych lub płacowych. Odpo-
wiednie klauzule zawierające informacje 
o karach pieniężnych w przypadku nie-
dotrzymania umowy lub niezachowania 
terminowości zapewnią większe poczu-
cie bezpieczeństwa. Należy wypracować 

najbardziej korzystną metodę postępo-
wania dla danej firmy, ponieważ to wła-
śnie outsourcing kadr i płac może zapew-
nić dostęp do najnowszych technologii, 
do aktualnej wiedzy z zakresu prawa pra-
cy, do informacji na temat zmieniających 
się przepisów, a także regulacji prawnych. 
Firma zewnętrzna oferuje bowiem spe-
cjalistyczną wiedzę, a także bieżące do-
radztwo z szeroko pojętej tematyki kadro-
wo-płacowej. Takie rozwiązanie niweluje 
ryzyko związane z poszukiwaniem i za-
trudnianiem własnych specjalistów, za-
tem zmniejsza również koszty wewnętrz-
ne spółki.

Wprowadzając model outsourcingu 
kadr i płac, organizacja naraża się na real-

ne zagrożenie w postaci utraty kontroli nad 
dokumentacją oraz nad zasobami ludzki-
mi, które przejmują opiekę nad oddzia-
łem. Firmy często obawiają się utraty wła-
snej tożsamości. Skoro przekazujemy tak 
ważny obszar, jakim są kadry i płace, poza 
mury organizacji, skąd możemy mieć pew-
ność, że nadal posiadamy nad tym kon-
trolę? Czy nasza siła przetargowa słabnie 
w tym momencie? Nie, jeżeli delegujemy 
tylko zadania, a nie całą odpowiedzialność. 
To, że zewnętrzna firma przejmuje pod 
swoje skrzydła obowiązki kadrowo-płaco-
we, nie zwalnia z kontroli, zaangażowania 
oraz z rzetelności. Outsourcing nie przy-
czynia się bowiem do zachwiania prawi-
dłowego monitorowania bieżących zadań 
zlecanych na zewnątrz. Jeżeli w dalszym 
stopniu specjalnie oddelegowana do tego 
osoba lub zarząd spółki będzie trzymał pie-
czę nad przekazywanymi rezultatami pracy 
firmy zewnętrznej, nie dojdzie do zachwia-
nia prawidłowej struktury wewnętrznej. 
W dalszym ciągu musimy wykazać zain-
teresowanie wydzielanym zakresem obo-
wiązków. Oczywiste staje się, że tematy-
ka kadrowo-płacowa nie zajmuje już tyle 
uwagi co wcześniej, nie angażujemy do 
tego zadania wewnętrznego personelu 
i odczuwamy mniejszy zakres obowiązków 
związanych z tym zagadnieniem. Lecz na-
dal jest to taki element przedsiębiorstwa, 
o którym nie powinniśmy zapominać, zle-
cając wykonanie zadania komuś innemu. 
Uzależnienie od wiedzy i odpowiedzial-
ności, a nie uzależnienie od outsourcingu, 
jest zatem kluczem do uchronienia naszej 
organizacji przed utratą wewnętrznej sta-
bilizacji.

W dzisiejszych czasach outsourcing 
stanowi strategiczne narzędzie bizneso-
we, dzięki któremu polepszamy wyni-
ki naszej pracy, umożliwiamy oddelego-
wanie zadań kompetentnym ekspertom, 
a tym samym mamy większe zasoby cza-
su na wewnętrzny rozwój przedsiębior-
stwa. Wdrożenie modelu outsourcingu 
kadr i płac wymaga obopólnego zaanga-
żowania, a także ustalenia jasnych zasad, 
lecz nie jest elementem przyczyniającym 
się do zaburzeń organizacyjnych spółki. 

Katarzyna Gruszka
Human Resources, 

Personal Administration 
and Senior Payroll  
Specialist w BDO,  

Poznań

Jaki ma być cel 
wprowadzenia 

outsourcingu: obniżka 
kosztów, poprawa 

jakości lub wydajności 
czy też pozbycie 

się słabego ogniwa 
organizacji? Różnica 

celów to bardzo często 
spotykane uchybienie, 

dlatego warto tak 
określić zamysł całego 
przedsięwzięcia, aby 
był on spójny i jasny 
dla każdej ze stron. 
Pozwoli to uniknąć 
często spotykanego 
konfliktu interesów 

w biznesie.
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Kontraktowanie usług szkoleniowych 
może wydawać się relatywnie proste, 

ale w rzeczywistości jest obszarem 
złożonym, wymagającym znajomości 

rynku i jego reguł. To, jak podchodzimy 
do tego procesu, zależy w dużej 

mierze od naszej ogólnej koncepcji 
postrzegania zasad budowania 

relacji między klientem i dostawcą 
usług. W przypadku gdy jesteśmy 
zwolennikami wersji partnerskiej 

w tym obszarze, poniższe obserwacje 
mogą być dla nas wskazówką, jak to 
partnerstwo budować efektywniej.

Jak kontraktować 
usługi  

szkoleniowo-rozwojowe? 

HR w praktyce

spełnione co najmniej trzy wa-
runki: dany rezultat musi być 
w pełni kontrolowalny, czyli 
też mierzalny (kontroli podle-
ga to, jak się zmienia i od cze-
go ta zmienność zależy), spo-
sób monitorowania zmienności 
tego parametru musi być re-
alizowany na takim poziomie 
obiektywności, który jest ak-
ceptowalny dla dostawcy. Do-
stawca musi być przeświadczo-
ny, że jest on w stanie realnie 
wpływać na ten zakontrakto-
wany rezultat i że tego wpływu 
nie jest w stanie zaburzyć ja-

kiś inny zewnętrzny wobec niego czyn-
nik. Dopiero wówczas warto pokusić 
się o sformułowanie kontraktu typu 
„success fee”. Standardowo, rezulta-
ty, które są brane pod uwagę w tego 
typu ustaleniach, mogą mieścić się na 
każdym z czterech poziomów modelu  
Kirkpatricka. Najcenniejsze dla klien-
ta są oczywiście rezultaty na poziomie 
biznesowym, ale wartością zasługują-
cą na premię mogą się okazać również 
osiągnięcia na poziomie motywacji 
uczestników, przyrostu ich kompeten-
cji oraz zaobserwowanej zmiany zacho-
wań na stanowisku pracy. W umowie 
z premią można budować kryteria o do-
wolne kombinacje tych poziomów.

Wielu klientom wydaje się, 
że mając do dyspozycji budżet 
i konkurencyjny rynek setek 
czy tysięcy podmiotów na ryn-
ku szkoleń do wyboru, może 
w negocjacjach używać siły swo-
jej zakupowej pozycji bez ogra-
niczeń. Wbrew pozorom moż-
na jednak wpaść w tzw. pułapkę 
zbyt niskiej ceny. Sytuacja taka 
zdarza się wtedy, gdy dostaw-
ca pod presją oczekiwań klienta 
i konkurencyjności, a często też 
swojej bieżącej kondycji finan-
sowej, zgadza się na cenę, nie-
pozwalającą mu wykonać usługi 
sensownie pod względem biznesowym. 
Z reguły wówczas klient nie ma wiedzy 
na temat, jak dostawca realizuje zakon-
traktowany zakres usług w ramach wy-
negocjowanych zbyt niskich kwot, a czę-
sto nawet go to nie obchodzi, bo skupia 
się na samozadowoleniu, że tak dobrze 
wynegocjował cenę. Niestety kontrakt 
zdobyty po takich dumpingowych staw-
kach sprawia, że dostawca musi poszu-
kać opłacalności, obniżając na wszelkie 
sposoby koszty wykonania, a tym sa-
mym często wartość dodaną dla klienta, 
oczywiście doskonale to przed nim ma-
skując. W takiej sytuacji tracą obie stro-
ny: dostawca racjonalną marżę, a klient 
faktyczną jakość usługi.

Rozliczenia od efektów, 
czyli kontrakty z „premią 

za wyniki”

W niektórych przypadkach jest 
możliwe między stronami podpisanie 
umowy, zawierającej uzgodnienie wy-
płaty dodatkowej premii, gdy uzyska-
ny zostanie jakiś, szczególnie ważny dla 
zamawiającego, rezultat. Oczywiście 
zawieranie takich kontraktów na ryn-
ku usług szkoleniowych nie jest pro-
ste z samej natury usługi szkoleniowej 
i zwyczajowego zakresu zaangażowania 
strony dostawcy. Niemniej taka możli-
wość istnieje. Najczęściej aby o takim 
kontrakcie w ogóle myśleć, muszą być 
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tencjalnej usługi, i to paradoksalnie nawet 
nie najważniejszym z perspektywy bizne-
sowego interesu kontraktującej wsparcie 
organizacji. W umowie całkiem swobod-
nie można budować zakres współpracy 
z wykorzystaniem całego spektrum dzia-
łań, zarówno na etapie analizy sytuacji 
szkoleniowej, jak i uszczegóławiania ce-
lów, projektowania metod ich osiągania, 
projektowania narzędzi ewaluacji, a tak-
że zadbania o ukierunkowaną motywację 
uczestników do wdrażania zmiany, do za-
rządzania zmianą behawioralną na stano-
wisku pracy, po powrocie z zajęć czy też 
kontroli wskaźnikowej skuteczności od-
działywania szkolenia na rezultaty bizne-
sowe przedsiębiorstwa. Oczywiście nie 
każda firma szkoleniowa i nie każdy tre-
ner jest gotowy do tego, by zaangażo-
wać się w tak szeroki zakres współpracy, 
dobrze jest zatem, przy kontraktowaniu 
usług szkoleniowych, brać pod uwagę coś, 
co z reguły jest bagatelizowane i sprowa-
dzane do roli „papierka” – posiadane cer-
tyfikaty, szczególnie te procesowe, które 
są swego rodzaju norma-
mi ISO w szkoleniach.

Paweł Kopijer
prezes 2C Consulting

Racjonalizacja relacji 
biznesowych między 

klientem i dostawcą usług
Ustalając reguły współpracy w pro-

cesie kontraktowania usług szkolenio-
wych, obie strony mogą zdefiniować 
sobie dość dowolnie ich charakter od 
bardzo sztywnych do bardzo elastycz-
nych. Nie jest tak, że musi to być sytu-
acja, w której jak klient zlecił, to wyko-
nawca ma tak wykonać, a klient będzie 
stał obok i się przyglądał. Zasadniczo 
cele wyznaczone dla projektu szkolenio-
wego są przecież wartościowe dla obu 
stron, a więc powinny one z pełnym za-
angażowaniem wspierać się wzajemnie 
w ich osiągnięciu. W sytuacji gdy coś jest 
na przykład zadaniem firmy szkolenio-
wej, zakontraktowanym w umowie, a wi-
dać, że może być to niezrealizowane, le-
piej, żeby klient, nie patrząc na umowę, 
podjął działania wspierające, a nawet 
czasem wyręczające, by zabezpieczyć 
ostateczny rezultat, niż gdyby zasłania-
jąc się umową, nie podjął żadnych dzia-
łań. Rzeczywistość realizacji projektów 
szkoleniowych jest na tyle złożona i za-
skakująca, że nigdy umowa nie będzie re-
gulować spraw w 100 proc. i z pewnością 
pewien stopień elastyczności podejścia 
jest bardziej zasadny. Najbardziej racjo-

nalne wydaje się budowanie relacji stric-
te partnerskich, gdzie niezależnie od 
ustalonego podziału odpowiedzialności 
obie strony działają jak jeden organizm, 
zmierzając do osiągnięcia celu, nie roz-
liczając się z przysłowiowego „każdego 
przecinka”. Obserwuje się tendencję do 
zbyt sztywnych kontraktów w tych orga-
nizacjach, które ze względu na wielkość 
przekazały proces kontraktowania usług 
szkoleniowych z działu HR do działu za-
kupów. Niestety najczęściej osoby z tego 
działu nie doceniają wystarczająco spe-
cyfiki zamówień w tym szczególnym ob-
szarze i stosują podobne schematy jak 
w procesach zakupowych dotyczących 
np. usług księgowych czy nawet rekruta-
cyjnych. 

Zakres usługi szkoleniowej 
może zawierać bardzo 

szerokie spektrum działań

Specjaliści HR wiedzą, że kupowanie 
szkoleń to więcej niż zamówienie „przy-
gotowania i przeprowadzenia szkolenia 
z tematu X, w terminie Y dla grupy Z”. 
W dziesięcioetapowym Modelu Procesu 
Szkoleniowego widać bardzo wyraźnie, że 
samo przeprowadzenie zajęć dydaktycz-
nych, jako jednego z dziesięciu etapów ca-
łego procesu, jest zaledwie ułamkiem po-
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Na bieganie nigdy nie jest za 
późno. Biegają osoby w różnym 
wieku. 

– Bieganie jest dla każde-
go, jeśli nie ma przeciwwska-
zań zdrowotnych – mówi Łukasz 
Jóźwiak, wielokrotny medalista 
Polski biegów średniodystanso-
wych, trener biegania oraz tre-
ner w projekcie Spiropharm Marathon 
Project. – Problemy z sercem, zaburzenia 
hormonalne, wcześniejsze urazy, np. łę-
kotek lub więzadeł, należałoby najpierw 
skonsultować z lekarzem. Z drugiej stro-
ny sport pozwala niwelować dolegliwości. 
Możemy wzmocnić mięśnie i poluzowa-
ne więzadła oraz poprawić pracę układu 
krążenia. 

Uprawianie sportów aerobowych, 
do których należy bieganie, wzmacnia 
serce, obniża tętno i ciśnienie tętnicze, 
usprawnia pracę płuc i krwiobiegu. Dzię-
ki temu jesteśmy sprawniejsi, wytrzymal-
si i zmniejszamy ryzyko chorób układu 
krążenia, na które umiera wielu Polaków. 
Jeśli zaczynamy biegać, aby schudnąć, to 
właśnie ta aktywność fizyczna jest jed-
nym z najintensywniej spalających tłuszcz 
sportów.

Jak zacząć? 

– Rozsądnie – radzi trener Józwiak. 
– Każdy zaczyna z innego poziomu wyj-
ściowego. Dla jednego przebiegnięcie  
15 minut nie będzie stanowiło większego 
problemu, natomiast znajdą się osoby, któ-
rym po kilkuset metrach zabraknie tchu. 
Nie zakładajmy też, że jeśli kiedyś biega-
liśmy pięć kilometrów bez problemu, to 
po kilku latach przerwy i siedzenia w biu-
rze przed komputerem bez trudu pokona-
my ten dystans. Na pewno będzie nam ła-
twiej wrócić do wcześniejszego poziomu 
niż osobie, która wcześniej kompletnie nic 
nie robiła, ale nie stanie się to od razu. 

Zacznijmy od małych odcinków, 

Czas na bieganie

sprawdzając swoją kondycję. Osoby zu-
pełnie początkujące, niemające wiele 
wspólnego z aktywnością sportową, po-
winny zacząć treningi od marszu. Potem, 
czyli po kilku treningach, można przejść 
do marszobiegu, dopiero w następnej ko-
lejności do biegu ciągłego. Reasumując – 
przeplatajmy bieg z marszem, stopniowo 
zmniejszając czas marszu przy jednocze-
snym wydłużaniu czasu biegu. 

Po treningu biegowym dobrze jest się 
porozciągać, a z biegiem czasu, w miarę 
poprawy kondycji, włączyć do treningu 
także ćwiczenia ogólnorozwojowe, takie 
jak pompki i brzuszki. Ćwiczenia rozcią-
gające uelastyczniają mięśnie. Są bardzo 
proste i nie wymagają żadnego sprzętu, 
mogą być wykonywane w plenerze z wy-
korzystaniem otoczenia w postaci pnia 
drzewa, barierki, poręczy. 

Przykładowe ćwiczenie polega na roz-
ciąganiu łydki i ścięgna Achillesa. Opiera-
my ręce na barierce lub ławce, jedna noga 
ugięta, druga wyprostowana na całej sto-
pie, napieramy na przeszkodę. Nie odry-
wamy od podłoża pięty nogi wyprosto-
wanej. Wytrzymujemy ok. 20 sekund na 
każdą nogę. Inne ćwiczenie na rozciąga-
nie mięśni czworogłowego uda. Sylwet-
ka wyprostowana, dociągamy piętę do 
pośladka, kolana blisko siebie, przytrzy-
mujemy 15–20 sekund. Dla ułatwienia 
i utrzymania równowagi można przytrzy-
mać się drzewa.

Na początek trzeba się zastanowić, ile 
dni w tygodniu mogę biegać – jeden, dwa, 
trzy czy więcej. Biegajmy systematycznie 
i według ustalonego uprzednio planu, np. 

miesięcznego. Nie od przypad-
ku do przypadku, uzależniając tre-
ning od tego, czy mi się chce, czy 
nie chce. Bieganie ma sens, jeśli ro-
bimy to regularnie. 

Realizujmy plan, który wdra-
ża nas w bieganie metodą naprze-
mienną, marszowo-biegową, je-
żeli nigdy nie podejmowaliśmy 

regularnie aktywności fizycznej. W przy-
padku osób, dla których aktywność nie 
jest totalną nowością, można zacząć od 
lekkiego truchtu zamiast marszu. Najle-
piej ruszać się jak najczęściej, ale na po-
czątku należy zachować umiar. 

Polecamy trzy treningi w tygodniu. 
Trucht zakłada spokojne tempo umoż-
liwiające oddychanie i rozmowę z inną 
osobą, jeśli biegamy w towarzystwie. Ko-
lejne dwa tygodnie treningu polegać będą 
na zwiększaniu ilości minut truchtu, a 
zmniejszaniu marszu tak, by w efekcie 
po jakimś czasie przejść do biegu ciągłe-
go. Stopniowo można włączać dodatkowe 
aktywności fizyczne, przeplatając je z tre-
ningiem biegowym – basen, rower, siłow-
nia, taniec. 

 Jak się ubrać? 

Nawet jeżeli chcemy tylko spróbować 
biegania, to i tak zachęcamy do kupie-
nia butów przeznaczonych do biegania, 
choćby najtańszych. Od butów wiele za-
leży. Mają niebywały wpływ na odczuwa-
ną jakość biegania, co przełoży się na de-
cyzję, czy chcemy kontynuować bieganie, 
czy też nie. W każdej sieciówce można 
wybierać spośród producentów, modeli, 
cen. Jeśli w perspektywie mamy dłuższe 
bieganie, warto zaopatrzyć się w obuwie 
w  sklepie specjalistycznym, gdzie sprze-
dawcy znają się na rzeczy i potrafią do-
radzić odpowiedni sprzęt. Wezmą pod 
uwagę nasze indywidualne potrzeby, do-
pasowując buty do odpowiedniej pracy 
stopy, a wyróżniamy jej następujące typy: 

EWA STĘPIEŃ ewa.stepien@spiro.life

Bieganie – działa rozluźniająco 
i antydepresyjnie, jest dobre dla osób 

przemęczonych pracą, zestresowanych 
i chcących o siebie zadbać. Nie wymaga 
specjalnych przygotowań ani solidnej 

kondycji czy też drogiego sprzętu.  
To aktywność, którą możemy  

uprawiać wszędzie.
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supinująca (rotacja stopy na zewnątrz), 
pronująca (rotacja stopy do wewnątrz) 
lub neutralna. Sami także możemy oce-
nić tendencje stóp, sprawdzając wytar-
cie wkładek wewnątrz używanych butów. 
Buty do biegania powinniśmy kupić o nu-
mer większe lub choćby o pół, gdyż pod-
czas biegu stopa przesuwa się do przo-
du, a wysiłek fizyczny powoduje, że lekko 
puchnie. Nasze obuwie wybieramy rów-
nież na podstawie terenu, po którym bę-
dziemy biegać. Są buty do biegania po 
twardej nawierzchni (chodnik, asfalt) 
oraz miękkiej (las, park), o różnym pozio-
mie amortyzacji. Występują również buty 
startowe, które są bardzo lekkie i mają 
cienką podeszwę, ale są przeznaczone dla 
zawodowców, a nie dla amatorów. Tyle 
o butach. I jeszcze kilka słów o odzieży. 
Niezależnie od tego, czy przygotowuje-
my się do maratonu, czy jesteśmy amato-
rami, podczas treningu musimy czuć się 
komfortowo. Dlatego warto zaopatrzyć 
się w choćby jedną koszulkę do biegania 
i spodenki/spodnie. Ubrania do biegania 
powinny być wykonane z materiałów od-
dychających, łatwo się piorących i szyb-
ko schnących. Odradzamy bawełniane 
T-shirty i dresy, ponieważ szybko nasiąka-
ją wilgocią i podczas cyklicznych ruchów 
mogą powodować podrażnienia i otarcia, 
wywołując dyskomfort.  

Gdzie biegać? 

Biegać można wszędzie. Należy tylko 
pamiętać, że im nawierzchnia  twardsza, 
tym amortyzacja uderzenia o podłoże 
jest słabsza i potrzebujemy obuwia z lep-
szą amortyzacją. Najtwardsza jest kost-
ka brukowa, nieco bardziej miękki asfalt, 
w kolejności – leśne ścieżki i trawa. 

– Większość amatorów nie potrafi 
dobrze biegać technicznie. Bardzo często, 
kończąc swój krok biegowy, lądują na pię-
cie, a nie na śródstopiu. Z tego powodu 
nabijają się na własne nogi, zwiększając 
i tak już duże obciążenia na aparat ruchu 
podczas biegu po twardej nawierzchni. 
Może to prowadzić do urazów kolan, bio-
der czy też z czasem kręgosłupa – wyja-
śnia Łukasz Jóźwiak. Czasami ból w kola-
nach to także wynik dłuższego bezruchu. 
Mechanizm był przez jakiś czas nieuży-
wany, więc zardzewiał. Dajmy mu czas na 
rozruszanie. Jeśli po 2–3 tygodniach dole-
gliwości nie przejdą albo się nasilą, skon-
taktujmy się z lekarzem. 

Technika biegu jest niezwykle ważna. 
Lądując na pięcie, pozbawiamy się natu-
ralnej amortyzacji, jaką potrafi zapewnić 
ludzki aparat ruchu. Dlatego im bardziej 
biegamy z pięty, tym mniej mamy tej na-
turalnej amortyzacji i bardziej powinni-
śmy zadbać o amortyzację w butach. Aby 
biegać poprawnie technicznie i lądować 
na śródstopiu, potrzebne są mocne mię-
śnie i ścięgna. Zdecydowana większość 
biegaczy takich nie ma, celem wzmocnie-
nia musiałaby zastosować  regularny  tre-
ning funkcjonalny i odpowiednie ćwi-
czenia na technikę biegu. Dlatego dobra 
amortyzacja w obuwiu biegowym jest tak 
ważna. 

Współpraca z trenerem 

Większość początkujących, a na-
wet trochę bardziej zaawansowanych 
biegaczy popełnia mnóstwo błędów 
treningowych lub trenuje w sposób 
nieuporządkowany, chaotyczny, bez 
określonego celu, nie wykorzystując 
w pełni swoich możliwości, a czasami 
nawet wyrządzając krzywdę swojemu 
organizmowi. Jeżeli biegamy od dłuż-
szego czasu i chcielibyśmy poprawić re-
zultaty lub technikę biegu, najlepszym 
rozwiązaniem będzie współpraca z oso-
bistym trenerem. Zawsze lepiej jest bie-
gać pod okiem osoby doświadczonej, 
która na bieżąco przeanalizuje nasze 
bieganie, zastosuje obciążenia trenin-
gowe odpowiednie do naszego aktual-
nego poziomu. O ile trener personalny 
na siłowni jest już mocno zadomowio-
ną postacią w polskiej rzeczywistości, 
o tyle trener biegania nieco mniej. Co 
nie znaczy, że trudno o takiego. Wystar-
czy wrzucić do wyszukiwarki interne-
towej hasło, aby móc wybierać spośród 
doświadczonych trenerów. Nawet jeśli 
trener jest z innego miasta, w obecnej 
dobie, przy tak zaawansowanych tech-
nologiach, nie jest to problemem. Przy 
minimalnym sprzęcie w postaci zegar-
ka z GPS i pulsometru monitorującego 
tempo biegu, tętno serca, przebyte ki-
lometry trener zyskuje informacje, na 
podstawie których może dobrać odpo-
wiedni  trening.  

Ewa Stępień 
health partner w programie 

motywacyjno-
-zdrowotnym Spirolife
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Siedzimy w autobusie, w drodze do 
pracy, przy biurku, a na zakończenie dnia 
na kanapie. Znajomy scenariusz? Jeśli tak, 
warto to zmienić. Zgodnie z zaleceniami 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
człowiek powinien być aktywny fizycznie 
przynajmniej pół godziny dziennie1. 

Polacy są wyjątkowo pracowitym na-
rodem. Dla wielu nadgodziny to typowe 
uzupełnienie ośmiogodzinnego dnia pra-
cy. Co czwarty Polak spędza w niej od 41 
do 50 godzin tygodniowo, a 12 proc. po-
wyżej 60 godzin2. Specjaliści alarmują, że 
tym samym Polacy zasilają szeregi naro-
dów najbardziej podatnych na skutki stre-
su i różnorodne choroby. Coraz częściej 
leczą alergie, cukrzycę typu 2, migreny 
i bóle głowy oraz kręgosłupa, nadciśnie-
nie, wrzody żołądka, nerwicę, nadwa-
gę i otyłość. Często to właśnie brak ak-
tywności fizycznej stanowi podłoże tych 
schorzeń. 

Dla każdego pracownika biurowe-
go, i nie tylko, aktywność fizyczna stano-
wi idealne rozwiązanie, które zmniejsza 
ryzyko zachorowania na jedną z wielu 
chorób cywilizacyjnych. „Regularna ak-
tywność fizyczna powoduje wiele ko-
rzystnych zmian fizjologicznych w  or-
ganizmie. Poprawia takie parametry jak 
insulinowrażliwość (zarówno w  mię-
śniach jak i  wątrobie), wychwyt gluko-

Aktywne życie to lepsze życie
JOLANTA JĘDRYSEK

zy przez mięśnie szkieletowe oraz ogól-
ne gospodarowanie glukozą w  ustroju. 
Podjęcie systematycznego treningu po-
prawia profil lipidowy, obniża masę cia-
ła i  procentową zawartość tkanki tłusz-
czowej, redukuje nadciśnienie tętnicze 
i  zmniejsza ryzyko rozwinięcia się cho-
rób naczyniowych”3. Światowa Organi-
zacja Zdrowia zachęca do półgodzinne-
go ruchu codziennie, a liczni eksperci 
coraz częściej promują aktywny i zdro-
wy tryb życia jako konieczne elementy, 
by jakość tego życia poprawić. 

Obecna oferta sportowa na rynku 
jest na tyle bogata, że każdy może zna-
leźć odpowiednie dla siebie zajęcia. 
Wśród dostępnych na rynku ofert dla 
pracowników szczególnie cenna jest kar-
ta MultiSport. Program działa już od kil-
kunastu lat i z roku na rok zyskuje kolej-
nych użytkowników, dla których wolny 
wybór zajęć oraz miejsca ćwiczeń jest 
istotny. Na posiadaczy kart sportowych 
czeka blisko cztery tysiące obiektów 
w całym kraju, zlokalizowanych w po-
nad 650 miastach, a od czerwca również 
możliwość korzystania z systemu rowe-
rów miejskich. Paleta możliwości dla za-
interesowanych zwiększeniem aktyw-
ności fizycznej jest zatem wyjątkowo 
rozbudowana. Warto po wakacjach za-
dbać o dodatkowe endorfiny, zwłaszcza 

że jesienne i zimowe dni dla wielu osób 
stanowią wyzwanie – spada poziom 
energii oraz pogarsza odporność. 

Wyniki badań Health Enhancement 
Research Organization4 pokazują, że ist-
nieje silny związek między zdrowiem pra-
cowników a ich wydajnością i produk-
tywnością, jak również niższą absencją 
chorobową. Na zdrowie wielki wpływ 
ma aktywność fizyczna, dlatego też warto 
wprowadzić do harmonogramu dnia czas 
na ruch, dodatkowo zrewidować przyzwy-
czajenia żywieniowe i znaleźć sposób na 
motywowanie się do działania. 

Dlaczego warto ćwiczyć? Twórcy kar-
ty MultiSport twierdzą, że oferta progra-
mu rozwijana jest ze względu na potrzebę 
wsparcia aktywności fizycznej pracowni-
ków, która ma przełożenie na ich zdrowie 
i lepszą jakość życia. Naukowcy zaś są pew-
ni, że ruch poprawia krążenie, wzmacnia 
mięśnie i gęstość kości, upiększa – zdecy-
dowanie poprawia się stan skóry, wspiera 
proces odchudzania, wpływa na samopo-
czucie i redukcję stresu, przedłuża mło-
dość i zmniejsza ryzyko wielu chorób. Do-
datkowo osoby, które ćwiczą codziennie 
lub zachowują odpowiednią ich regular-
ność i przestrzegają prawidłowej diety, są 
bardziej produktywne w pracy. Naukow-
cy5 uważają, że wydajność takich pracow-
ników jest wyższa o 25 proc. od niećwiczą-
cych. Wykazują również niższą absencję 
chorobową. 

Jolanta Jędrysek

1 “Why Move for Health", http://www.who.int/
moveforhealth/en/;
2 Badanie CBOS, 2014;
3 “Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu cho-
rób cywilizacyjnych – kluczowa rola kinazy biał-
kowej aktywowanej przez AMP (AMPK)”, Ewa 
Grochowska, Robert Jarzyna, Zakład Regulacji Me-
tabolizmu, Instytut Biochemii, Wydział Biologii 
Uniwersytetu Warszawskiego, 2014;
4 Health Enhancement Research Organization 
(Hero), Brigham Young University, Center for He-
alth Research;
5 Na podstawie badań Health Enhancement Rese-
arch.
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Dior, Christian Louboutin, Chanel, Lo-
uis Vuitton, Versace, Prada, Ferrari… Każ-
dą z tych marek łączy wspólny mianownik 
– luksusowy charakter. Kryje się za nim do-
skonałość – zarówno pod względem wa-
lorów estetycznych czy użytkowych pro-
duktów, jak i niematerialnych wartości 
dodanych oraz doświadczeń oferowanych 
klientom. Choć Francja i Włochy szcze-
gólnie słyną z brandów typu luxury, w Pol-
sce widać również perspektywy sprzyjające 
dla ich rozwoju. Wymaga to jednak wie-
dzy z zarządzania, pomysłowości i wdro-
żenia unikatowej strategii działania. Świa-
towy rynek dóbr luksusowych należy do 
najdynamiczniej rozwijających się. Obej-
muje przede wszystkim brandy należące do 
takich kategorii jak samochody, samoloty, 
jachty, odzież, usługi hotelarskie, alkohole 
czy biżuteria. Ich wyróżnikiem jest określo-
ny zestaw cech: wysoka cena, rzadkość wy-
stępowania, niepowtarzalność, wyjątkowa 
estetyka, bogate dziedzictwo i historia mar-
ki. Kierowanie nimi wymaga zastosowania 
dostępnych narzędzi w oryginalny sposób. 
Sprzedaż towarów luksusowych wykazuje 
bowiem zupełnie inne tendencje niż zbyt 
wyrobów standardowych, ogólnodostęp-
nych – w myśl paradoksu Veblena rośnie 
wraz ze wzrostem ceny na dane dobro, gdyż 
im mniej ludzi je posiada, tym większy jest 
ich prestiż. Dlatego tak ogromne znaczenie 
ma wykorzystanie odwołania do sfery pra-
gnień i marzeń.

Jak zbudować więź klienta z luksuso-
wą marką o polskim rodowodzie? Podpo-
wiedzią służą badania rynku – to od nich 
warto zacząć. Raport „Global Powers of 
Luxury Goods 2015. Engaging the futu-
re luxury consumer” wskazuje, że wyma-
gania odbiorców, którzy mogą pozwo-
lić sobie na produkt czy usługę z wyższej 
półki, częściowo pokrywają się ze standar-
dowymi oczekiwaniami mniej zamożnych 
konsumentów. Niezależnie od specyfiki 
produktu zawsze ważna jest szybkość do-
ręczenia zamówienia. W przypadku bran-
dów typu luxury podkreśla się ponadto 
możliwość wyboru dogodnego terminu 
odbioru. Tworząc strategię działania, nale-
ży pamiętać, że są to zazwyczaj osoby: wy-

Marki typu luxury
rafinowane, świadome cyfrowo i otwar-
te na social media. Według innych badań: 
KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Pol-
sce”, internet jest bowiem drugim po cen-
trach handlowych najważniejszym miej-
scem zakupu polskich marek premium 
i luksusowych. Wartość polskiego ryn-
ku dóbr luksusowych za rok 2015 oszaco-
wana została przez analityków KPMG na  
14,3 mld zł, co stanowiło aż trzynastopro-
centowy wzrost w stosunku do 2014 r. 
A w 2018 r. może osiągnąć ich zdaniem na-
wet 17 mld zł. Największą dynamikę wzro-
stu KPMG prognozuje w sektorze usług 
hotelarskich i SPA. 

– Rynek dóbr luksusowych jest w Polsce 
bardzo młody, produkty i usługi z tej katego-
rii są tutaj dostępne od niewielu lat. Dlatego 
luksus jest u nas zupełnie inaczej pojmowa-
ny niż na świecie. Na chwilę obecną Polacy 
uwielbiają obnosić się z marką – chcą, aby 
widoczny był monogram Chanel, Dior czy 
Versace. Natomiast na zachodzie Europy 
zupełnie się od tego odchodzi – identyfika-
cja z brandem nie jest już tak ważna – tłu-
maczy Anna Trzaskalska, wykładowca na 
studiach podyplomowych „Zarządzanie 
marką luksusową” w Akademii Leona Koź-
mińskiego. – Za główną siłę nabywczą dóbr 
luksusowych na świecie uznaje się pokole-
nie Y. To właśnie do tej grupy dostosowuje 
się komunikację marki. Polska dopiero roz-
wija się w tym kierunku. Chociaż już teraz 
do pokolenia yuppie w naszym kraju trafia 
z przekazem Moët & Chandon, producent 
szampana, który jest lokowany w najlep-
szych klubach, gdzie oni się bawią – dodaje.

Podstawą zarządzania marką luksusową 
jest kreowanie wartości do niej dodanych. 
Zamożni klienci poszukują bowiem czegoś 
więcej niż tylko wysokiej jakości produk-
tu o szerokich walorach użytkowych. War-
to ponadto podkreślić, że tego typu zakupy 
są zazwyczaj przemyślane, w związku z tym 
finalizacja transakcji wymaga czasu. – Obra-
nie strategii działania w branży luxury zale-
ży od kategorii produktu. W wypadku dóbr 
luksusowych top of the top, takich jak sa-
moloty czy jachty, w  procesie zdobywania 
klienta niezwykle ważne okazuje się np. bu-
dowanie z nim relacji osobistych. Nie war-

to w tym wypadku produkować reklam te-
lewizyjnych i ogłaszać się wszem i wobec, 
gdyż takich maszyn w Polsce sprzedaje się 
w ciągu roku zaledwie kilka sztuk. Proces 
ich zbytu jest długotrwały – czasem trwa 
nawet 2–3 lata – podpowiada Anna Trza-
skalska. Tego typu klienta trzeba otoczyć 
ponadto życzliwą i fachową opieką, gdyż 
wymaga on zazwyczaj wyjątkowego trak-
towania – oczekuje świetnej obsługi, a tak-
że indywidualnego podejścia, a więc sper-
sonalizowanej komunikacji bezpośredniej. 
To branża, w której doskonale sprawdzą się 
rekomendacje. Tradycyjnie wykorzystywa-
nym narzędziem do promocji marek luksu-
sowych jest marketing mix, dostosowany do 
specyfiki tego rynku. Szczególną wagę nale-
ży ponadto przykładać do kreowania odpo-
wiedniej narracji na temat brandu, a do tego 
potrzeba wiedzy i umiejętności, które moż-
na zdobyć na specjalistycznych kierunkach 
studiów podyplomowych dedykowanych 
zarządzaniu markami luksusowymi. – Aby 
rozpocząć przygodę z markami luksusowy-
mi, trzeba rozumieć, umieć analizować i in-
terpretować najistotniejsze fakty z obszarów 
dóbr z kategorii luxury. Doskonałym punk-
tem wyjścia są doświadczenia praktyków, 
którzy odnieśli sukces w branży. Dlatego 
warto wybrać studia, które nam to zaoferu-
ją – dodaje Anna Trzaskalska. W segmencie 
luksusowym nie można działać po omacku.

Czym jest luksus? Nie ma jednej de-
finicji. Jednak jego smak nakreślają słowa 
ikon mody: Coco Chanel – „Moda prze-
mija, styl pozostaje”, Anny Dello Russo – 
„Mogę być naga tak długo, jak będę miała 
na nogach odpowiednie buty”, czy Chri-
stiana Diora – „Zapach perfum kobiety 
mówi o niej więcej niż charakter jej pi-
sma”. Ich esencją są dodatkowe wrażania 
pozamaterialne, aura wyjątkowości i ta-
jemniczości. Czyż nie warto wkroczyć na 
rynek dóbr luksusowych, aby partycypo-
wać w tej przyjemności? 

Małgorzata Oświata
menedżer ds. marketingu 

i rozwoju, Akademia  
Leona Koźmińskiego  
Center of Excellence

MAŁGORZATA OŚWIATA moswiata@kozminski.edu.pl
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Autor powyższych słów do-
skonale wyraził, jak funkcjonują 
ludzkie nawyki. W rzeczywistości 
są one na stałe związane z ludz-
ką egzystencją, ponieważ są wpi-
sane w naturę każdego człowieka. 
Czynności, powtarzane wielokrot-
nie po pewnym czasie stają się od-
ruchami, przykładem czego może 
być prowadzenie samochodu. Na-
wyki te wykonywane są machinal-
nie bez głębszego zastanowienia. Nawet 
wtedy, gdy poruszamy się na drodze z du-
żymi prędkościami, kontrolując odległości 
między innymi pojazdami, stosujemy się 
do przepisów ruchu drogowego, zmienia-
my biegi, obsługujemy radio, a nawet, co 
niedozwolone, rozmawiamy w tym samym 
czasie przez telefon. To dlatego, że nawyki 
można porównać do stanu nieświadomej 
kompetencji, z zastrzeżeniem, że dotyczą 
zarówno pozytywnych, jak i negatywnych 
aspektów życia. Możemy więc podzielić je 
na dobre lub złe. 

Codziennie czynności w perspekty-
wie czasu stają się podstawą tworzenia 
nawyków. Popularnym nawykiem jest 
siadanie przed telewizorem i oglądanie 
programu, który nie wnosi nic warto-
ściowego, a jedynie zabiera cenny czas. 
Pozytywnym nawykiem, który można 
wypracować, jest wybór dobrej książ-
ki, która podniesie kompetencje, lub po 
prostu wykonanie serii ćwiczeń dla lep-
szej sprawności organizmu. Zarówno 
pozytywne, jak i negatywne strony za-
chowań odnajdujemy w błahostkach. 
Przykładem jest reakcja, która zacho-
dzi podczas zbliżania się do przejścia dla 
pieszych. Wówczas automatycznie roz-
glądamy się i sprawdzamy, czy nie nad-
jeżdża samochód. Nawyk to również 
ilość łyżek cukru wsypywanych do her-
baty czy grubość masła rozsmarowa-

Nawyk wpisany  
w ludzką naturę

„Obraz tego, co myślimy i robimy, 
jest ograniczony przez to, czego 

nie dostrzegamy. A ponieważ nie 
dostrzegamy tego, że nie dostrzegamy, 

niewiele możemy zrobić, żeby coś 
zmienić, dopóki nie dostrzeżemy, 

w jaki sposób niedostrzeganie 
kształtuje nasze myśli i słowa” 

(Stephen R. Covey).

nego na kromce chleba. Problem pole-
ga na tym, że nawyki występują również 
w wielu istotnych dziedzinach, jak ob-
sługa klienta, organizacja własnego cza-
su czy sposób przeprowadzania rozmów 
biznesowych. Wszystkie te aspekty spra-
wiają, że to właśnie nawyki wpływają 
w znaczący sposób na prawdopodobień-
stwo odniesienia sukcesu lub jego ponie-
sienia porażki. Warto zatem wypracować 
w sobie pozytywne nawyki i pielęgno-
wać je przy każdej okazji.

„Jestem Twoim nierozłącznym to-
warzyszem. Jestem Twoim najwięk-
szym pomocnikiem, albo najcięższym 
brzemieniem. Popycham Cię naprzód 
albo ciągnę ku porażce. Jestem do Two-
jej dyspozycji. Połowę rzeczy, które ro-
bisz, mógłbyś również przekazać mnie, 
a ja będę w stanie robić je szybko i wła-
ściwie. Łatwo się mną kieruje – musisz 
być po prostu wobec mnie niewzruszo-
ny. Pokaż mi dokładnie, jak mam coś 
zrobić, a po kilku lekcjach będę robił to 
automatycznie. Jestem sługą wszystkich 
wybitnych ludzi, ale niestety i wszyst-
kich nieudaczników. Ci, którzy są nie-
udacznikami, są tacy przeze mnie. Nie 
jestem maszyną, chociaż pracuję z do-
kładnością maszyny i inteligencją isto-
ty ludzkiej. Możesz dzięki mnie zyskać 
i stracić – dla mnie to bez różnicy. Wy-
szkol mnie, bądź wobec mnie stanow-

czy, a złożę świat u Twoich 
stóp. Pobłażaj mi, a zniszczę 
Cię. Kim jestem? Jestem nawy-
kiem” (Anonim).

Jak zatem walczyć ze stary-
mi, złymi nawykami? To pro-
ste. Zamiast robić coś, co nie 
niesie ze sobą  większej warto-
ści i korzyści, tym razem war-
to zrobić coś zupełnie odmien-
nego. W miejscu pilota w ręku 

równie dobrze układa się kierownica 
roweru czy nawet smycz psa. Odmien-
na forma aktywności to również czas 
dla samego siebie, jednak zamiast chło-
nąć informacje podawane w telewizji, 
na które i tak nie można wywrzeć wpły-
wu, lepiej oczyścić umysł na świeżym 
powietrzu. Jeśli nawyki są zbyt silne, 
można rozpocząć przemianę wewnętrz-
ną od małych kroków. Kontynuując 
przykład z wykorzystaniem telewizo-
ra, w pierwszej kolejności warto prze-
jąć nad nim kontrolę i stopniowo ogra-
niczać. Wystarczy, aby każdego dnia 
skracać nawyk oglądania o pięć minut, 
aż do uzyskania maksymalnie godziny 
dziennie, przeznaczonej na najistotniej-
sze informacje lub jeden ulubiony pro-
gram w nagrodę za poświęcenie i wy-
trwałość. Co ciekawe, po pozbyciu się 
złego nawyku szybko okazuje się, że 
wcale nie odczuwamy jego braku, wręcz 
przeciwnie. W efekcie zaoszczędzone-
go czasu łatwo dostrzec wiele korzyści, 
które znacząco przysłaniają to, co zosta-
ło utracone.

Michał Rusek
ekspert ds. marketingu 

i reklamy, publicysta,  
copywriter i szkoleniowiec,

właściciel agencji  
Marketing Fanpage

MICHAŁ RUSEK michal.rusek@interia.pl
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Mentoring to temat rzeka. Do tego bar-
dzo modny, bo programy mentoringowe 
i sami mentorzy wyrastają jak grzyby po 
deszczu. Wystarczy wpisać w wyszukiwar-
ce słowo mentor i naraz wyskakuje ogrom-
ny wachlarz możliwości – szeroka lista men-
torów, którzy sami mentorami się mianują. 

Niekiedy są to ludzie w bardzo mło-
dym wieku. Można mieć wątpliwości, czy 
określanie siebie tym mianem w ich sytu-
acji jest uprawnione. Wszak mentor nie-
sie ze sobą nie tylko wiedzę i umiejętno-
ści, których młodym nie odmawiam, lecz 
także ogromne doświadczenie, o któ-
re w wieku lat dwudziestu raczej trud-
no. Wbrew panującym obecnie trendom 
mentorem nie jest więc ten, kto mówi 
o sobie, że nim jest, a ten, kto przez in-
nych za mentora został uznany. Artur Ru-
binstein w swojej autobiografii pisał, że 
nauczycieli dla siebie szukał wśród tych 
muzyków, których uczniów mógł obser-
wować. W myśl sentencji „Po owocach 
pracy poznacie ich”. I coś w tym jest. Do 
kwestii definicji dochodzi jeszcze kwestia 
celowości angażowania mentorów. Mowa 
tutaj zarówno o perspektywie mentee, 
który z wiedzy i doświadczenia mentora 
korzysta, jak i samego mentora. Bo rela-
cja nauczyciel ‒ uczeń powinna być rela-
cją partnerską, a nie pasożytniczą. 

Dobrze dobrane narzędzia

Brakuje autorytetów. I to jest fakt. Nie 
brakuje natomiast ludzi, którzy dążą do 
rozwoju i poszukują rozwiązań, które im 
ten rozwój zagwarantują. Niekiedy jest to 
coaching, innym razem praca behawioral-
na czy praca w wewnętrznymi ustawienia-
mi, jeszcze innym – właśnie mentoring. 
W zależności od potrzeb, preferencji, 
osobistych przekonań wybieramy to, co 
jest dla nas najlepsze, najbardziej skutecz-
ne. Bywa, że odkrycie właściwych narzę-
dzi jest czasochłonne. Bo jeśli ktoś zgłasza 

WALDEMAR DZIWNIEL w.dziwniel@fabrykamotywacji.pl

Po co nam mentorzy,  
po co my mentorom? 

się do coacha (albo jest do niego zgłasza-
ny przez firmę), ale po kilku sesjach wi-
dać, że gdzieś utknął, jest kompletnie wy-
palony, nie chce mu się szukać rozwiązań 
tą drogą i nic mu takie sesje nie dają, na-
leży sięgnąć po inne środki. W czasach za-
chwytu nad coachingiem, który dla wielu 
staje się nieodłącznym suplementem roz-
woju, warto zamarkować, że zdarzają się 
sytuacje, gdy potrzebna jest gotowa per-
spektywa lub rozwiązanie. Coach ich nie 
może dać – nie taka jest jego rola – ale 
może to zrobić mentor. 

Są sytuacje, w których już na wstę-
pie widać, które rozwiązanie ma zdecy-
dowanie większą szansę powodzenia. 
Na przykład kiedy podejmujemy onbo-
arding – proces wprowadzania nowego 
pracownika na pokład firmy i zapozna-
wania go z jej specyfiką itd. – to wów-
czas nie ma potrzeby wdrażania pro-
jektów rozwojowych, przynajmniej na 
tym etapie. Tutaj potrzebny jest men-
tor – ktoś doświadczony, kto szybko 
wprowadzi nas w strukturę firmy i za-
pozna z zadaniami, z którymi będziemy 
się mierzyć. On zna od podszewki dzia-
łanie organizacji, wie, jak w niej funk-
cjonować, potrafi naświetlić potencjal-
ne zagrożenia i podpowiedzieć, gdzie 
na pewno pojawią się problemy, jak so-
bie z nimi poradzić, by sprawnie pójść 
dalej. Podobnie może być w sytuacji, 
gdy pracownik awansuje i ze stanowi-
ska operacyjnego, np. handlowca, prze-
chodzi na stanowisko, w ramach któ-
rego dostaje zadanie prowadzenia za 
sobą załogi. Tutaj też przydaje się men-
tor z doświadczeniem i kompetencja-
mi w prowadzeniu zespołu. Ktoś, kto 
wie, w jaki sposób zarządzać ludźmi, 
kto będzie potrafił doradzić, operując 
przykładami z własnego zawodowego 
życia. Człowiek, który będzie miał oka-
zję i szczęście korzystać z wiedzy o tak 
praktycznym wymiarze, z wiedzy men-

torskiej, zdecydowanie na tym skorzy-
sta. Najpewniej popełni jeszcze błędy, 
ale ich liczba znacznie się ograniczy. 

Relacja mentee ‒ mentor to nie jest 
relacja pasożytnicza. Jeśli jest zdrowa 
i obie strony zgodziły się na nią dobro-
wolnie, to obie też będą czerpać z niej ko-
rzyści. Korzyści dla ucznia są oczywiste 
– może poszerzać i pogłębiać swoją wie-
dzę na dany temat. Minimalizuje ryzyko 
potknięć, zwiększa szanse skutecznego 
działania. I swojego własnego rozwoju. 
Co z mentorem? Otóż dla wielu men-
torów zadanie prowadzenia młodszego, 
mniej doświadczonego kolegi przez me-
andry pracy są znakomitym impulsem 
motywacyjnym. Potrzeba uznania jest 
bowiem drugim po władzy czynnikiem 
motywującym. Zatem w sytuacji, gdy 
człowiek na wysokim stanowisku, z wła-
ściwą temu stanowisku pensją i zrealizo-
waną potrzebą rozwoju, zaczyna odczu-
wać spadek motywacji, można zaprosić 
go do podzielenia się swoją wiedzą i do-
świadczeniem. To nobilituje. Bardziej 
niż kolejna premia. To wpływa na po-
czucie własnej wartości. Uczenie innych 
daje bowiem niezwykłą przyjemność by-
cia kimś ważnym, znaczącym, autoryte-
tem. Dzięki temu mentor zostawia po 
sobie ślad. Oczywiście nie każdy nadaje 
się na mentora. Są jednostki, które żyją 
tu i teraz, tylko dla siebie i nie mają naj-
mniejszej ochoty, żeby się z kimkolwiek 
czymkolwiek dzielić. Także wiedzą. Do-
świadczenie podpowiada jednak, że jest 
ich stosunkowo niewiele. Zazwyczaj bo-
wiem jest tak, że swoim sukcesem chce-
my się dzielić. Rola mentora doskonale 
się w tym kontekście sprawdza. 

Waldemar Dziwniel
trener, executive  

coach, założyciel  
Fabryki Motywacji
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Stabilność biznesu to nic innego jak 
wykorzystywanie potencjału dostępnych 
zasobów w optymalny sposób. Zużywa-
nie ich w odpowiedniej ilości, stosow-
nym czasie oraz przez dobrze dobranych 
pracowników. Efekt to wartość dodana 
produktu lub usługi, za którą klient go-
tów jest zapłacić, oraz  bardziej skuteczni 
i lojalni pracownicy. Brzmi ciekawie? Oto 
skutki wdrożenia metody lean thinking. 

Lean dąży do maksymalizacji wartości 
produktu lub usługi dostarczanej kliento-
wi przy jednoczesnym zminimalizowaniu 
zużytych zasobów – czasu, energii, wysił-
ku – oraz eliminowaniu strat. To metoda 
pozwalająca na standaryzację i usprawnie-
nie procesów biznesowych. Jest to możli-
we dzięki specyficznemu ukierunkowaniu 
metody lean: na rozwój pracowników i ich 
decyzyjności poprzez metody rozwiązy-
wania problemów i coaching, a także pracę 
z przywódcami i rozwój efektywnego sys-
temu zarządzania organizacji. W świecie 
lean menedżerowie działają jako doradcy, 
coachowie pomagający w identyfikowaniu 
szansy na usprawnienie. 

Podstawą transformacji przebiegają-
cej w kierunku szczupłego zarządzania 
jest analiza trzech poniższych obszarów:

Cel: Co stanowi wartość dla klienta?
Proces: Jak systematycznie wprowa-

dzać udoskonalenia?
Ludzie: W jaki sposób rozwijać i an-

gażować pracowników w usprawnienia? 
Pominięcie którejś z wymienionych 

składowych naraża proces wdrożenia zmian 
na ryzyko niepowodzenia. W strategii lean 
nie ma miejsca na rozwiązywanie proble-
mów bez znajomości celu i przeznaczenia 
danej usługi. Sukces nie jest możliwy bez 
szczerego zaangażowania pracowników, 
którzy dokładnie wiedzą, w jakim systemie 
i wśród jakich zasad mogą się poruszać. 

Eliminowanie strat

Rozpoczęcie procesu ciągłego udo-
skonalania warto zacząć od zidentyfiko-
wania tego, co stanowi barierę w jako-
ściowym dostarczaniu  usług – należy 
odróżnić wartość od marnotrawstwa.

Lean thinking w świecie usług
Wartość w kontekście lean to wszystkie  

działania, które są doceniane przez klienta – 
gdyby o nich wiedział, byłby skłonny za nie 
zapłacić. Marnotrawstwo spowalnia proces, 
wpływając na obniżenie jakości, a w efek-
cie spadek zadowolenia odbiorcy. Identy-
fikowanie oraz usunięcie marnotrawstwa 
pozwala na lepsze zarządzanie dostępnymi 
zasobami, a tym samym na sprawniejsze do-
starczanie produktów i usług. 

Czarna lista strat

Jakich strat należy się wystrzegać i jak 
je rozpoznać? Jest ich osiem. I choć ich 
nazwy mogą się kojarzyć z branżą produk-
cyjną, nic bardziej mylnego. Lean wkradł 
się do świata usług i korzystnie wpływa na 
zachodzące w nim procesy.

Nadprodukcja – wytwarzanie więcej 
i wcześniej, niż potrzebuje tego klient (za-
równo zewnętrzny kontrahent, jak i ko-
lega z innego działu). Przykład: sporzą-
dzanie raportów, podsumowań, które 
w danym momencie nie są nikomu po-
trzebne, zakup przedmiotów i usług, za-
nim znajdą się realnie w użytku.

Oczekiwanie – przestój spowodowa-
ny czekaniem na kolejne zadanie, skoń-
czenie poprzedniego procesu. Przykład: 
oczekiwanie na zatwierdzenie projektu, 
zgodę od przełożonego, osoby akceptują-
cej wniosek, czekanie na wygenerowanie 
się raportu z wolno działającego systemu.

Nadmierne przetwarzanie – powra-
canie do wcześniej wykonanych czynno-
ści. Przykład: poprawianie wcześniej wy-
konanej pracy.

Nadmierny transport – wykonywanie 
czynności związanych z transportowaniem. 
Przykład:  konieczność chodzenia na drugi 
koniec biura po artykuły papiernicze, współ-
pracujący na co dzień ze sobą pracownicy są 
ulokowani w dwóch różnych biurach, co wy-
maga częstego przemieszczania się.

Magazynowanie – zamrażanie finan-
sów, siły fizycznej lub czasu, które mo-
głyby zostać przeznaczone na realizację 
innych czynności. Przykład: maile i wia-
domości czekające na przeczytanie, odło-
żone na później dokumenty.

Nadmierny ruch – dodatkowe lub 
zbyt długo trwające czynności, potrzebne 
do wykonania zadania. Przykład: za dużo 
ikon zapisanych na pulpicie komputera 
wydłuża czas szukania konkretnego pliku.

Błędy i defekty – kontrola jakości to 
także niezbędny proces w sektorze usług, 
gdzie o wykrycie błędu jest znacznie trud-
niej niż w branży produkcyjnej.

Marnowany potencjał ludzki – nieod-
powiednio rozlokowane i wykorzystane 
zasoby ludzkie skutkuje spadkiem efek-
tywności procesów. Przykład: brak od-
powiedniego wdrożenia nowo zrekruto-
wanego  pracownika, nierównomierne 
obciążenie obowiązkami członków ze-
społu, ignorowanie pomysłów zespołu.

Filozofia Kaizen

Aby uchronić organizację przed gwał-
towną transformacją, pomocna może się 
okazać filozofia Kaizen  – japoński system 
skupiony na ciągłym udoskonalaniu istnie-
jących już procesów. Zgodnie z zasadami 
Kaizen, powoli testując kolejne rozwiąza-
nia, implementujemy małe usprawnienia 
budujące silny i sprawny proces. Główną 
zaletą tego podejścia jest inicjatywa sto-
jąca po stronie pracowników. To oni zgła-
szają pomysły usprawnień, prowadzą pro-
jekty, a następnie wdrażają rozwiązania.  
Dzięki temu są w stanie naprawić to, co re-
alnie przeszkadza im w codziennej pracy. 
Takie podejście daje pracownikom poczu-
cie współtworzenia organizacji. To z kolei 
przekłada się na zwiększenie efektywności 
oraz podwyższenie jakości usług przedsię-
biorstwa. 

Lean thinking pozwala skupić się 
na tym, co najistotniejsze – potrzebach 
klienta. Choć metoda ta wymaga poświę-
cenia na etapie wdrożenia i utrzymania jej 
w organizacji, dziś jest ona jednym z klu-
czowych czynników pozwalających na 
zbudowanie przewagi 
konkurencyjnej.

Dominika Pietrzyk
Lean Management, 
Freelance Journalist

DOMINIKA PIETRZYK dominika.k.pietrzyk@gmail.com
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Pracując doradczo i coachin-
gowo z menedżerami, z fascyna-
cją obserwuję procesy zmian, jakie 
się w nich dokonują. Gdy na szko-
lenia z coachingu przychodzi czło-
nek zarządu albo dyrektor z my-
ślą o wprowadzeniu coachingu do 
swojej organizacji, widzę, jak oso-
by mające realny wpływ na firmę 
inwestują czas i pieniądze w coś, co 
będzie miało bezpośrednie prze-
łożenie na funkcjonowanie przed-
siębiorstwa. Jednak sami nie zda-
ją sobie jeszcze sprawy, jak bardzo 
proces coachingowy, przez który 
przejdą, zmieni ich samych. Później poja-
wią się komentarze: „Czy wiesz, że 80 proc. 
pracy business coachingowej opiera się na 
life coachingu? To niesamowite, ale prawie 
każdy temat, niezależnie od tego, jak bar-
dzo byłby twardy i biznesowy, sprowadza 
się w pewnym momencie do pracy nad oso-
bowością, relacjami i emocjami człowieka”. 

Wszystko działa w dwie strony: dom 
wpływa na pracę, praca na dom; relacje 

Wszystko działa  
w dwie strony

prywatne wpływają na relacje biznesowe, 
relacje biznesowe na prywatne; przeżycia 
osobiste wpływają na pracę w biurze, pra-
ca w biurze na przeżycia osobiste. Cechy 
osobiste wpływają na to, jakimi jesteśmy 
menedżerami.

Jeśli ktokolwiek chciałby oddzielić od 
siebie te dwie sfery, popełnia błąd. Oczy-
wiście można zadać pytanie: „A co mnie, 
jako dyrektora, obchodzi, co tej osobie się 

dzieje prywatnie?”. I ma do tego 
pełne prawo. Ale to oznacza, że 
trzeba wybrać do pracy robota, 
a nie człowieka. Jeśli nie zadba-
my o pracownika, zatroszczmy się 
o to, aby był ktoś, kto potrafi to 
zrobić. Inaczej albo stracimy czło-
wieka, albo go zwolnimy, a nawet 
jeśli zostanie, jego efektywność 
będzie spadać. Udostępnienie 
możliwości i przestrzeni ludziom 
do pracy nad sobą jest współcze-
śnie ogromnie ważne.

Warto uświadomić sobie, jak 
działanie w sferze prywatnej, za-

rządzanie umysłem i emocjami ma bez-
pośrednie przełożenie na efektywność. 
Każdy ma tzw. podświadomość/nieświa-
domy umysł, który odpowiada za nastę-
pujące kwestie:
– negatywne i pozytywne emocje,
– przekonania – te dobre i te złe,
– pamięć,
– dostęp do zasobów i umiejętności,
– codzienną energię,

ADAM DĘBOWSKI info@adamdebowski.pl

Obserwując moich klientów, widzę,  
że efektywność w pracy w 80 proc. 
zależy od jakości życia prywatnego 

i sposobu zarządzania swoimi emocjami. 
Brak dbałości o własną psychikę 

przekłada się na spadek koncentracji, 
obniżenie efektywności i pogorszenie 
relacji w firmie. Okazuje się jednak, że 
wiele osób oddziela od siebie te dwie 
przestrzenie życiowe i uważa, iż praca 
to jedno, a życie to drugie, tym samym 

gubiąc się w tym, co jest naprawdę ważne.
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– intuicję,
– ograniczenia wewnętrzne.

To wszystko siedzi głęboko w człowie-
ku, który świadomie odczuwa ok. 5 proc. 
tego, co się z nim dzieje. Dlatego też jakość 
zarządzania  podświadomością jest wprost 
proporcjonalna do jakości  relacji z ludź-
mi, skuteczności, samopoczucia i zadowo-
lenia. 

Kiedy na proces doradczy czy busi-
ness coachingowy przychodzi osoba z ta-
kimi problemami, jak:
– nie mam autorytetu wśród pracowni-

ków,
– nie potrafię ich zmotywować,
– mam problem z zarządzaniem czasem,
– moim ludziom spada efektywność 

itp., często (nie zawsze) okazuje się, 
że jest to tylko powierzchnia, a źró-
dło rozwiązania tkwi w innym miej-
scu. W jakim? Na przykład menedżer 
może bać się odpowiedzialności, może 
mieć ograniczające przekonania, które 
blokują go przed wpływaniem na pra-
cowników, może nie potrafi siebie do-
cenić albo założył fałszywą maskę i tak 
naprawdę chce zająć się czymś innym. 
Z mojego doświadczenia wynika, że 
90 proc. problemów ma swoje źródło 
nie tam, gdzie nam się na początku wy-
daje, a 80 proc. tematów biznesowych 
to tematy życiowe.
Oto grupa tematów z obszaru life co-

achingu, którymi warto się zająć, ponie-
waż często mają one przełożenie na pracę:
– Umiejętność zatrzymania się, regene-

racji i docenienia tego, co się ma i co 
się zyskało.

– Dbałość o prawdziwe relacje między-
ludzkie, na których nam zależy.

– Łączenie czasu na pracę, dom, odpo-
czynek, hobby i rozwój.

– Czy jestem prawdziwy/czy noszę maski?

– Czy realizuję siebie/czy spełniam 
oczekiwania innych i jaki mam do tego 
stosunek?

– Czy spełniam się w tym, co robię, czy 
to, co robię, to właśnie to, czego chcę?

– Chcę być pewny i silny w środku, ale 
cały czas czuję słabość.

– Boję się zmian i wyzwań, nie wiem, czy 
dam radę.
Tego typu problemy i wyzwania mogą 

mieć źródło w trzech głównych obsza-
rach:
– Przeszłość – mamy nierozwiązane 

kwestie w naszej przeszłości, które 
w nas siedzą,  wyzwalając wątpliwości 
i napięcia. Potrzebne jest uwolnienie 
się od tego. Nie mamy świadomości 
swoich dokonań i ich nie doceniamy.

– Teraźniejszość – źle zarządzamy swo-
im umysłem, myślami oraz emocjami 
i to one przejmują nad nami kontrolę. 
Rozwiązanie: poznanie praktycznych 
metod pracy z procesami dziejącymi 
się w nas.

– Przyszłość – może brakować nam pla-
nu, prawdziwego uświadomienia tego, 
czego się chce, wydobycia swoich po-
trzeb, które nierealizowane są źródłem 
naszej frustracji
Czym więc możemy się zająć, pracu-

jąc nad swoimi obszarami życiowymi? 
Oto krótkie podsumowanie – pytania po-
zwolą praktycznie wykorzystać zawarte 
w tekście sugestie. Wystarczy sobie szcze-
rze na nie odpowiedzieć i spisać odpo-
wiedzi na kartce:

Ja w Przeszłości
Świadomość zasobów – jakie mam 

zasoby płynące z przeszłych doświad-
czeń? Z czego jestem dumny?

Świadomość ograniczeń i praca nad 
nimi – jakie mam blokady, które mogą 
wynikać z przeszłych doświadczeń? Co 

mnie hamuje?
Negatywne emocje – czego negatyw-

nego doświadczyłem w przeszłości, do 
tej pory tego nie rozwiązałem i wciąż się 
z tym borykam? Przed czym uciekam?

Ograniczające przekonania – jakie 
mam przekonania, które mnie hamują? 
Kiedy zacząłem je mieć? Po co się nimi 
kieruję?

Ja w Teraźniejszości
Działanie – jakie działania przynoszą 

efekt? Jakie działania go nie przynoszą?
Komunikacja – czy potrafię się do-

brze komunikować z innymi? Czy roz-
mawiam z ludźmi? Czy inni ze mną chcą 
rozmawiać? Co powinienem zmienić 
i udoskonalić?

Zarządzanie umysłem, myślami 
i emocjami – czy potrafię zmieniać emo-
cje, panować nad myślami, czy to one pa-
nują nade mną?

Intuicja – czy wiem, czym ona jest 
i jak z niej korzystać?

Ja w Przyszłości
Marzenia, cele, plany – czy je mam? 

Jeśli nie, to czego potrzebuję, aby je mieć? 
Jeśli tak, to jakie konkretnie?

Perspektywy – jak postrzegam przy-
szłość? Dokąd podążam?

Rozwój – w jakich dziedzinach się 
zmieniam, rozwijam i inwestuję w siebie? 
Czy jest to efektywne? Co to zmienia?

Gdy zadbamy o większą świadomość 
swojej przeszłości, teraźniejszości i przyszło-
ści, będziemy znacznie bardziej skuteczni w  
pracy. Zyskamy więcej energii, wolniej bę-
dziemy się męczyć i szybciej regenerować. 

Adam Dębowski
doradca  

w zakresie zmian, 
psycholog biznesu,  

Instytut Liderów Zmian
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Bez względu na staż pracy 
w danej firmie planowanie kolej-
nych działań w komunikacji we-
wnętrznej  bez sprawdzenia jej 
kondycji jest bliskie wróżeniu z fu-
sów. W komunikacji wewnętrznej 
z pomocą przychodzi audyt, któ-
ry pozwala na zdiagnozowanie jej 
stanu w dowolnym momencie.

Audyt komunikacji wewnętrz-
nej może składać się z czterech 
części. Można zdecydować się na 
wszystkie z nich lub wybrać tyl-
ko jedną w zależności od celu, jaki 
chce się osiągnąć, możliwości cza-
sowych i finansowych (jeśli jest zapotrzebo-
wanie na zorganizowanie go przy wsparciu 
firmy zewnętrznej).

Analiza narzędzi 
i procesów

W pierwszej kolejności należy zbadać 
to, co już jest. Przyjrzeć się narzędziom ko-
munikacji wewnętrznej, zastanowić się, co 
w nich działa, co wymaga poprawy, cze-

Kierunek działań  
w komunikacji wewnętrznej

go pracownicy nie stosują, gdzie zgłaszali 
oczekiwania aktualizacji, a być może nawet 
potrzebę wdrożenia nowych rozwiązań. 
Na tym etapie warto także przeanalizować, 
jak działają procesy komunikacyjne, gdzie 
zgłaszano blokady, a które elementy funk-
cjonują sprawnie. Warto za każdym razem 
zadawać sobie pytanie, dlaczego tak jest. 
Im więcej uda się zobaczyć i odkryć na tym 
etapie, tym łatwiej będzie formułować py-
tania do dalszych badań.

Popularną formą przeprowa-
dzania audytów jest organizowa-
nie ankiet, o których wypełnienie 
prosi się pracowników – wszyst-
kich lub wybraną grupę. Ankiety 
mogą być papierowe lub w wersji 
elektronicznej. Jeśli firma nie ma 
do dyspozycji własnego narzę-
dzia do ankietowania, może sko-
rzystać z wielu tanich i prostych 
rozwiązań dostępnych na rynku. 
Papierowe ankiety – choć gene-
rują dodatkowe zadania w for-
mie dystrybucji kserokopii i póź-
niejszego przenoszenia wyników 

do systemu – są skutecznym narzędziem 
w poznawaniu opinii pracowników, któ-
rzy nie pracują na co dzień przy biurkach. 
Sprawdzą się także wtedy, gdy  pracowni-
cy reprezentują starszą generację, która 
ma większe zaufanie do papieru i druku 
niż komputera.

Badania ankietowe dadzą wynik ilo-
ściowy, choć wybrane pytania, np. otwar-
te, mogą też naświetlić   stan jakościowy 
komunikacji wewnętrznej. Ogólny po-

MAJA BIERNACKA mb@beedifferent.pl

Kiedy można osiągnąć największą 
skuteczność w działaniu? Wtedy, 
gdy cel jest  jasno sprecyzowany, 

a droga do jego realizacji skrupulatnie  
zaplanowana. Tak samo jest 

w komunikacji wewnętrznej. 
Bez wiedzy o tym, jakie jest 

otoczenie, w którym pracujemy, 
i bez sprecyzowanego celu działania 

szanse na odniesienie sukcesu są 
dużo mniejsze niż wtedy, gdy taki 

plan będzie. Aby zacząć, warto 
przeprowadzić audyt.
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gląd na komunikację jest ważny. Warto go 
jednak pogłębić kolejnymi badaniami, by 
mieć pewność, że nie zostały przeoczone 
istotne kwestie.

Mając ogólny ogląd, można sformu-
łować pytania do badań jakościowych. 
Organizuje się je w formie indywidual-
nych lub grupowych wywiadów, czyli 
tzw. fokusów. Ważne jest, aby odpowied-
nio dobrać osoby do takich badań. Po-
winny one reprezentować różne obsza-
ry funkcjonowania firmy, różne szczeble 
w hierarchii. Kilka takich spotkań po-
zwoli podpytać uczestników procesów 
komunikacyjnych o szczegóły, czyli po-
szerzyć  wiedzę o stanie komunikacji. 
Warto formułować pytania tak, by od-
powiedzi dały głębszy wgląd w wyniki, 
które zostały zawarte  w badaniu ilościo-
wym.

Istnieje również możliwość zorgani-
zowania badań fokusowych, zanim  pra-
cownicy otrzymają ankiety. Po przepro-
wadzeniu takich wywiadów lepiej można 
poznać firmę i łatwiej  sformułować od-
powiednie pytania do ankiety.

Wywiady z kadrą 
kierowniczą

Ostatnim etapem audytu komuni-
kacji wewnętrznej mogą być tzw. execu-
tive interviews, czyli wywiady z najwyż-
szą kadrą kierowniczą. To także badania 
jakościowe, choć ich przebieg jest nieco 
inny niż wtedy, gdy organizujemy bada-
nia fokusowe dla pracowników. Z kadrą 
warto rozmawiać o przyszłości komu-
nikacji wewnętrznej w firmie. To dobry 
moment na posłuchanie opinii zarządu 
o celach, jakie stawiają temu obszarowi 
funkcjonowania firmy i zespołowi, który 
ma te zadania realizować.

Organizacja badania

Do zrealizowania audytu  potrzeb-
ne są narzędzia w postaci systemu do 
przeprowadzania ankiet online i wpro-
wadzania do niego wyników z ankiet pa-
pierowych, także zasoby finansowe na 
zorganizowanie akcji promującej bada-
nie, by zachęcić pracowników do wzięcia 
w nim udziału. Po skończonym badaniu 

nie można zapomnieć o  poinformowaniu 
o jego wynikach pracowników. To  zwięk-
szy szanse na to, że w przyszłości ponow-
nie zechcą podzielić się swoimi opiniami 
w kolejnych badaniach.

Przeprowadzenie wszystkich etapów 
audytu, czyli zrobienie pełnego badania 
może zająć nawet kilka miesięcy. Działa-
nie to można przeprowadzić samodziel-
nie lub przy współpracy zewnętrznej 
firmy specjalizującej się w organizacji au-
dytów i budowaniu strategii komunikacji 
wewnętrznych.

Formułowanie wniosków

Gdy  głosy pracowników zostaną 
przeanalizowane, umożliwi to pozna-
nie ich oczekiwań i być może już na tym 

etapie powstaną zalążki rozwiązań, któ-
re należy wprowadzić, by na te oczeki-
wania odpowiedzieć. Często te infor-
macje mogą zaskakiwać, ale to może 
być kolejne potwierdzenie tego, że 
nie warto zgadywać, jak jest, lepiej to 
sprawdzić za pomocą badania. Nowy 
obraz komunikacji wewnętrznej po-
zwoli na zweryfikowanie wyobrażeń 
o jej stanie w organizacji. Na podstawie 
zebranych wyników łatwiej też zmody-
fikować obecną strategię komunikacji 
lub stworzyć nową.

Strategia komunikacji

Mając właściwy obraz komunikacji 
wewnętrznej, można przejść do budowa-
nia strategii. Oprócz etapu diagnozy, któ-
ra została dokonana, powinna ona zawie-
rać także takie elementy, jak określenie 
celów, wyszczególnienie i scharaktery-
zowanie grup docelowych, by następnie 
dobrać do nich odpowiednie narzędzia 
i treści do zakomunikowania. Ważnym 
elementem tworzenia strategii jest etap 
ewaluacji, czyli odnalezienia mierników, 
które pozwolą na sprawdzenie skuteczno-
ści i efektywności prowadzonych działań 
komunikacyjnych.

Komunikując działania realizowane 
w ramach strategii, warto przypominać 
pracownikom, że są one odpowiedzią na 
ich oczekiwania, które sformułowali, wy-
rażając swoje opinie w badaniu.

Maja Biernacka 
konsultant w agencji 

komunikacji wewnętrznej 
bee DIFFERENTreklama
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Kryzysy komunikacyjne w fir-
mach mają kilka źródeł. Jednym 
z nich są aktualni albo byli pra-
cownicy. Część problemów jest 
więc wynikiem zaniedbań w rela-
cjach na linii organizacja – zespół. 
Problemem może być np. przeka-
zywanie zaledwie szczątkowych 
informacji na temat działalności 
firmy i jej sytuacji (albo nieprze-
kazywanie ich wcale) bądź two-
rzenie atmosfery współzawod-
nictwa między pracownikami 
zamiast kooperacji. 

Problemem może być też brak 
namysłu nad tym, jak wygląda-
ją relacje w firmie, i przyjmowa-
nie za pewnik, że skoro pracownik 
pracuje w danej organizacji, to się z tą orga-
nizacją identyfikuje. Otóż nie. Wytworze-
nie poczucia współodpowiedzialności za 
pozycję i rozwój firmy należy do obowiąz-
ków działu HR albo – jeśli firma jest mała 
i takowy w niej nie istnieje – szefa. 

Każdy sobie…

Jakiś czas temu  zgłosił się do nas klient 
z prośbą o doradztwo w zakresie budowa-
nia zaangażowania zespołu i  integracji lu-
dzi, bo z tą również miał w firmie kłopo-
ty. Okazało się,  że pracownicy owej firmy 
działają jak rozdzielone elementy układan-
ki – każdy sobie, nie bawiąc się we wspar-
cie innych członków zespołu nawet wtedy, 
gdy obiektywnie by się ono przydało. „Nie 
mam czasu” albo „Nie wiem, jak to zrobić” 
– takie zdania wypowiadane tam były jed-
nym tchem. Relacje z klientami także po-
zostawiały wiele do życzenia. Gdy do firmy 
wchodził ktoś z ulicy, by zapytać o możli-
wość współpracy, okazywało się, że do-

Efekt wygniecionej 
wizytówki

skonale funkcjonuje tam… spychologia. 
Ktoś nieuprawniony (czyt. nie-sekretarka, 
nie-handlowiec) odbierał telefon biurowy 
i od razu po „Dzień dobry” bez zająknięcia 
recytował formułę: „Ja się tym nie zajmuję. 
Proszę zadzwonić później” albo „Od sprze-
daży mamy pana X. Nie ma go teraz w biu-
rze, proszę próbować dzwonić po 12:00”. 
Pracownicy nie „bawili się”  w przekazywa-
nie wiadomości. Właściwie nawet nie pró-
bowali się zorientować, o co chodzi i czy 
mogą pomóc już na tym etapie. Wychodzi-
li z założenia, że to nie jest ich sprawa. Co 
de facto oznacza, że firma nie jest ich spra-
wą. Poprzez takie zachowanie pracownicy 
są  jak wygnieciona wizytówka – potwier-
dzają, że firma istnieje, ale jednocześnie 
okazują jej niedbały stosunek do klientów, 
rynku, otoczenia.   

Jak to się dzieje, że z taką swobodą 
podchodzą do tematu prezentowania fir-
my? Otóż mamy „rynek pracownika”. Są 
to ludzie z dobrym wykształceniem kie-
runkowym, w sumie bez większego do-

świadczenia, ale za to z przeko-
naniem, że bez trudu znajdą inną 
pracę. Gdyby jednak ta firma 
przestała się rozwijać.

Komunikacja to 
podstawa 

Odpada deklaratywne i po-
zorne angażowanie się firmy w re-
lacje z pracownikami. Potrzebna 
jest rzeczywista reakcja oparta 
na jasnej definicji punktu, w któ-
rym znalazła się organizacja, i za-
angażowania (czy raczej jego bra-
ku) pracowników. Trzeba się 
zastanowić, jak dotrzeć do człon-
ków zespołu. Intranet – tak. Ta-

blica korkowa – tak.  Regularny biuletyn 
pracowniczy – owszem. Wreszcie – spo-
tkania zespołu/zespołów czy wyjazdy in-
tegracyjne, podczas których ludzie mieli-
by szansę w pozazawodowych warunkach 
spędzić ze sobą trochę czasu i poznać się 
lepiej. Wszystkie te możliwości nawiąza-
nia kontaktu z pracownikami i przekazy-
wania im informacji o tym, co dzieje się 
w firmie, mogą być skuteczne. W wielu or-
ganizacjach działają bez zarzutu, o ile tyl-
ko dobierze się je odpowiednio do potrzeb 
pracowników i ich preferencji. Ale najważ-
niejszy jest nie kanał, którym będziemy do 
tych ludzi docierać, a przekaz, jaki będzie 
nim płynął. Więc jaki on ma być? 

Bardzo często ludzie mają problem z za-
wodem sprzedawcy. Sprzedawca to niemal 
akwizytor, ktoś kto wciska innym niepo-
trzebny produkt. Takie jest powszechne od-
czucie. Niewielu chce sprzedawać – han-
dlowanie źle się kojarzy. I podobnie jest 
z handlowaniem wizerunkiem. Ludzie, któ-
rzy nie identyfikują się z firmą, nie czują, że 

MAGDALENA WÓJCICKA m.wojcicka@fabrykamotywacji.pl 

Firma ma twarz, język i postawę 
pracownika. Jeśli ten się z nią nie 

identyfikuje, twarz będzie wykrzywiał, 
układał w grymasy, językiem obrażał, 

plotkował, złorzeczył, a postawą 
komunikował obojętność i zniechęcał 

do kontaktu. I kryzys gotowy. Bo 
klienci coraz bardziej cenią wysokie 

standardy komunikacyjne i rezygnują 
ze współpracy z firmami, których 
pracownicy wydają się bierni czy 

niezadowoleni. Dlatego wizerunek 
firmy warto oprzeć na czymś więcej 
niż ładne logo, wizytówki i siedziba. 

Fasadą są ludzie. 
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w pewnym sensie jest ona ich dziełem, zaj-
mą się tylko i dokładnie tym, co jest okre-
ślone w zakresie ich obowiązków. „Nie będą 
ambasadorami marki, o nie”. I rolą menedże-
ra HR (albo innej osoby, która dba o funk-
cjonowanie organizacji na poziomie rela-
cji) jest wytworzenie w pracujących w niej 
ludziach poczucia współodpowiedzialno-
ści za efekty pracy przedsiębiorstwa i to, jak 
jest ono postrzegane na zewnątrz. Trzeba 
pokazać im korelację między mówieniem 
o firmie i pokazywaniem firmy na zewnątrz 
a jej kondycją i możliwościami rozwojowy-
mi, a w dalszej perspektywie – także moż-
liwościami rozwojowymi i kondycją finan-
sową jej pracowników. Mówić o sprzedaży 
i wizerunku językiem korzyści, przekony-
wać, że bycie sprzedawcą to jest element na-
szego funkcjonowania w rzeczywistości, i to 
nie tylko zawodowej, bo handlujemy także 
swoim własnym wizerunkiem. Jeśli to ich 
nie przekona i niektórzy nadal będą stawiać 
opór,  należy się zastanowić, czy ich funk-
cjonowanie w firmie ma sens. Bo może się 
okazać, że bilans zatrzymywania i utrzymy-
wania takiego pracownika w firmie jest dla 
niej niekorzystny. 

Doświadczenie podpowiada, że zda-
rzają się firmy, którym naturalnie przy-
chodzi wykształcanie w ludziach poczu-
cia współtworzenia organizacji. Są to firmy 
świadome, takie które wiedzą, że podstawą 
biznesu jest relacja i komunikacja, a pod-
stawą każdej organizacji – ludzie. 

W takiej organizacji w pracownikach  
buduje się przekonanie, że są dla firmy 
ważni, a od ich nastawienia zależy bardzo 
wiele. Panuje tam zasada przejmowania 
odpowiedzialności za sprawy związane 
nie tylko z klientami, których obsługi-
wał dany pracownik, lecz także za sprawy 
związane z klientami innych członków ze-
społu (jeśli akurat sytuacja tego wymaga-
ła). Klient nigdy nie był zostawiony sam 
sobie. I potencjalny klient również. Jeśli 
do biura dzwonił telefon, to naturalnym 
odruchem pracownika było zebranie od 
dzwoniącego przynajmniej podstawo-
wych informacji, dopytanie o kierunek 
oferty, jaka go interesuje, o jego potrze-
by itd.  – z zaznaczeniem, że podczas roz-
mowy z osobą odpowiedzialną za new 
business ten temat zostanie jeszcze bar-
dziej rozwinięty. Mało tego – tam nawet 

były klient nie był zostawiony sam so-
bie. Zawsze mógł liczyć chociażby na do-
radztwo, jak i gdzie można coś załatwić. 
Nie było mowy o obcesowych odzyw-
kach. A zespół był regularnie informowa-
ny o sytuacji firmy nawet wtedy (a może 
zwłaszcza), gdy była ona w kryzysie. Szef 
zawsze grał w otwarte karty i w ten sposób 
mobilizował do działania. W myśl zasady 
„Wszystkie ręce na pokład”. 

O wewnętrznym PR, którego granica 
z HR jest już prawie niewidoczna, napisa-
no wiele. To co jest istotne w tym kontek-
ście, to w pierwszym kroku uświadomie-
nie sobie zależności między jakością relacji 
i komunikacji firmy z pracownikami a jej 
postrzeganiem i funkcjonowaniem na ze-
wnątrz. Samo powiedzenie: „Drogi pra-
cowniku – identyfikuj się z nami i nas 
sprzedawaj” nie wystarczy. Trzeba wskazać 
powody. I uświadomić, że sprzedaż (tak-
że wizerunku) nie jest ni-
czym wstydliwym.  

Magdalena Wójcicka
PR Manager,  

Fabryka Motywacjireklama
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Abonamenty medyczne od lat są naj-
bardziej pożądanym benefitem, dlatego 
coraz częściej stają się podstawowym ele-
mentem pakietu socjalnego. Dla pracow-
ników to dodatkowa korzyść w przypadku 
decyzji o podjęciu pracy, natomiast dla fir-
my – sposób na wyrażenie troski o zdrowie 
pracownika i jego rodziny. Jednak standar-
dowa opieka zdrowotna może być niewy-
starczająca. Jeżeli pracownicy podczas wy-
konywania swoich obowiązków narażeni 
są na ryzyko utraty zdrowia – wtedy warto 
pomyśleć o tym, jak zminimalizować nega-
tywne konsekwencje. Z pomocą przycho-
dzą firmy, które oferują zdrowotne progra-
my profilaktyczne. 

Specjaliści HR spotykają się w swo-
jej pracy z coraz większymi wymaga-
niami ze strony kandydatów. Dotyczy 
to nie tylko podstawowych warun-
ków zatrudnienia, ale również pakie-
tów socjalnych oferowanych przez daną 
firmę. Najczęściej są to świadczenia 
pozapłacowe takie jak: dostęp do sze-
rokiej gamy zajęć sportowych, catering 
w miejscu pracy, masaże czy abona-
menty medyczne. Szczególnie pożąda-
ne są te ostatnie, ponieważ umożliwiają 
pracownikom szybki dostęp do lekarzy 
różnych specjalizacji w przypadku pro-
blemów zdrowotnych. Jednak istnieją 
sytuacje, w których należy pójść o krok 
dalej, spojrzeć na firmę z szerszej per-
spektywy i zadać sobie pytanie: co moż-
na zrobić, aby ograniczyć liczbę osób na 
zwolnieniach lekarskich?

Programy profilaktyczne

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Z takie-
go założenia powinien wychodzić rów-
nież pracodawca. Regularne badania po-
zwalają na ograniczenie rozwoju wielu 
chorób, a tym samym zmniejszają ryzy-
ko absencji pracownika w firmie. Wy-
godnym i praktycznym rozwiązaniem 
jest wprowadzenie programów profilak-

Pakiety medyczne  
to nie wszystko 

tycznych.  Są to specjalnie skomponowa-
ne zestawy badań i konsultacji, które mają 
na celu wykrycie u pracowników określo-
nych schorzeń. Z powodzeniem można 
je dopasować do specyfiki firmy, środo-
wiska pracy, bądź ryzyka, które wystę-
puje w danym zawodzie. Programy pro-
filaktyczne oferowane przez różne centra 
medyczne  dostosowywane są indywidu-
alnie do potrzeb danej firmy. Pod uwagę 
brane są również takie czynniki jak wiek, 
płeć oraz tryb życia pracowników. 

Zapobieganie chorobom i odpowied-
nio wdrożona profilaktyka są znacznie bar-
dziej skuteczne niż jej późniejsze leczenie. 
I tak w przypadku firm, których pracow-
nicy większość czasu spędzają w pozycji 
siedzącej warto rozważyć wprowadzenie 
programu profilaktyki schorzeń zwyrod-
nieniowych kręgosłupa. Wczesne wykry-
cie zmian w odcinku szyjnym lub lędźwio-
wym pozwala na zapobieganie poważnym 
dolegliwościom, silnym bólom i koniecz-
ności czasowej przerwy w pracy, wynika-
jącej z niemożliwości jej wykonywania. 
Badania profilaktyczne nie wymagają spe-
cjalnego przygotowania i trwają zaledwie 
kilkanaście minut, co nie wpływa znacząco 
na harmonogram pracy zespołu. 

W przedsiębiorstwach, w których pra-
cownicy narażeni są na szkodliwe warun-
ki pracy związane z głośnym otoczeniem, 
należy rozważyć wprowadzenie programu 
profilaktyki ubytków słuchu. Tego typu ba-
daniami mogą być objęte osoby w każdym 
wieku. Wczesna diagnoza pozwala na szyb-
ką reakcję, podjęcie leczenia w odpowied-
nim czasie i uniknięcie destabilizacji zespo-
łu, która mogłaby nastąpić w przypadku 
długotrwałej nieobecności pracownika. 

Dodatkowym elementem, który nie 
pozostaje bez znaczenia, jest system pracy 
oraz zakres obowiązków. Specjalną opie-
ką należy objąć pracowników, którzy mają 
bezpośredni kontakt z obsługą klienta 
lub petentów. Szczególnie w okresach za-
chorowań na grypę, te osoby narażone są 

RENATA GONCIARZ-WILCZEK 

w pierwszej kolejności na ekspozycję na 
czynniki chorobotwórcze i spowodowaną 
dolegliwościami nieobecność w pracy. Ob-
jęcie ich specjalnym programem szczepień 
ochronnych zapobiegnie zarażeniu wiru-
sem, ale również uchroni pozostałych pra-
cowników od kontaktu z patogenem. Tego 
rodzaju profilaktykę warto również zasto-
sować w przypadku biur typu open space, 
w których dużo łatwiej o szybkie rozprze-
strzenienie się choroby wśród współpra-
cowników.

Dobre nawyki

Na zdrowie pracownika, poza warun-
kami ściśle związanymi ze szkodliwością 
w środowisku pracy, ogromny wpływ ma 
również stres. Presja czasu i podejmowa-
ne zobowiązań, zarówno wobec praco-
dawcy jak i klientów firmy, mogą prowa-
dzić do eskalacji napięć emocjonalnych 
i mięśniowych, które bezpośrednio prze-
kładają się na ogólny stan zdrowia. Pra-
codawca może przeciwdziałać takim sy-
tuacjom poprzez integrację zespołu, 
sprawną organizację pracy, wprowadza-
nie dobrych nawyków wśród pracowni-
ków. Ich komfort i zadowolenie z miejsca 
pracy są szczególnie zauważalne, gdy pra-
codawca wyraża zainteresowanie zdro-
wiem pracownika. 

Odpowiednio dobrane, komplekso-
we pakiety medyczne, z zapewnioną do-
stępnością lekarzy, powinny być wspiera-
ne przez równie dopasowane do specyfiki 
firmy programy profilaktyczne.  Zaplano-
wana i odpowiednio przygotowana opie-
ka zdrowotna pracowników bardzo szyb-
ko przyniesie rezultaty w postaci lepszej 
organizacji pracy, ograniczenia absencji 
pracowniczej i zwiększenia wydajności 
pracy w firmie.

dr n. med. Renata Gonciarz-Wilczek 
Centrum Medyczne Falck  

w Katowicach
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Zdrowe poczucie własnej wartości to fundament skutecz-
ności lidera. Ten oparty na samoświadomości stan psychicz-
ny staje się wtedy zapleczem optymalnych decyzji i podstawą 
zdrowych relacji z innymi. Niestety nie jest to zjawisko po-
wszechne, bo skuteczność biznesowa nie zawsze idzie w parze 
z rozwojem osobowości. Skutki deficytów na tym polu mogą 
być jednak bardzo bolesne, dlatego warto się przez moment 
przy tym zjawisku zatrzymać.

O samoświadomości pisałem już w wielu poprzednich 
artykułach dostępnych w archiwum miesięcznika „Benefit”. 
To na niej możemy budować właściwą samoocenę, która im 
bardziej ugruntowana i pewna, 
tym w większym stopniu unie-
zależniająca – od opinii innych 
i zewnętrznych okoliczności. Ta 
niezależność pozwala liderom 
realizować świadomie stawiane 
cele bez ulegania manipulacji 
stosowanej w rozmaitych grach 
i gierkach, znanych pod wspól-
nym tytułem – „kto tu jest na-
prawdę ważny”. Samych gierek 
być może nie wyeliminuje, bo 
korporacyjne środowisko pełne jest napędzanych egocentry-
zmem osobników, ale da z pewnością przewagę i z rozgrywa-
nego uczyni nas wytrawnym graczem.

W osobistych rozważaniach na temat poczucia wartości 
i ważności warto zwrócić uwagę na cztery aspekty:
1. Potrzeba bycia ważnym to silna motywacja. Warto zastano-

wić się, w jaki sposób potrzeba bycia ważnym determinuje 
nasze wybory? Jaka część  decyzji powodowana jest tylko po-
trzebą pokazania się w lepszym świetle lub chęcią domina-
cji? Nawet będąc mocno świadomym siebie, ulegamy czasem 
tej pokusie, tracąc z oczu cel biznesowy i wyłączając zdrowy 
rozsądek. Być może nasi szefowie skutecznie grają tym mo-
tywatorem, a być może my sami wykorzystujemy go w rela-
cjach z podwładnymi? Sam mechanizm uznania i docenienia 
to jedno z podstawowych narzędzi menedżerskich. Trzeba 
jednak pamiętać, że istnieje subtelna granica między coachin-
gowym sponsorowaniem a niezdrowym pompowaniem ego, 
które zaślepia i ogłupia.

2. Duma ma wpływ na relacje interpersonalne. Zrealizowane 
cele i osiągnięcia kształtują  dumę – satysfakcję z tego, kim 
jestem i co zrobiłem. Rozpamiętując te zasoby, łatwo popaść 
w samozachwyt i uwielbienie. Kiedy jednak brakuje solidnej 
podstawy w postaci poczucia wartości płynącego z wewnątrz, 
stajemy się  przesadnie wyczuleni na krytykę i wrażliwi na ze-

O przesadnej pewności 
siebie i dumie

wnętrzne bodźce. W relacjach z innymi objawia się to często 
próbą dominowania nad innymi. Jeśli potrzeba bycia waż-
nym lub najważniejszym jest wiodącym motywem, możemy 
za wszelką cenę chcieć umniejszyć znaczenie współpracow-
ników. Dążymy wtedy, aby w relacji być głową, a nie szyją. 
Prawdziwie pewni siebie ludzie potrafią panować nad tą po-
kusą i świadomie dobierają prezentowany wizerunek do roz-
mówcy.

3. Przesadna pewność siebie i duma mogą powodować ryzy-
ko natury etycznej. W ludzkiej naturze wpisane jest dążenie 
do zwycięstwa. Sprawczość i związany z nią podziw innych 

napędzają liderów do codzien-
nego wysiłku. Pasmo nieustają-
cych sukcesów uzależnia – im 
więcej osiągnęliśmy, tym wię-
cej chcemy i tym bardziej ambit-
ne stawiamy cele na przyszłość, 
czasem wbrew zdrowemu roz-
sądkowi i obiektywnym prze-
słankom. Utrwalony w ten spo-
sób wizerunek może stać się dla 
nieświadomego lidera pułapką, 
w której potknięcie lub porażka 

są niedopuszczalne. Uzależnienie od zewnętrznych rezulta-
tów powoduje, że staje się on zakładnikiem wizerunku i dla 
jego podtrzymania zrobi wszystko: od nieetycznych rozgry-
wek personalnych zaczynając, a na kreatywnej księgowości 
kończąc.

4. Pewność siebie może prowadzić do porażki. Dotychczaso-
we sukcesy i wybitne osiągnięcia budują poczucie wartości, 
które oparte jest na przeszłości. Przepełnieni dumą i poczu-
ciem wyjątkowości możemy nie zauważać zmieniających się 
realiów biznesowych. Zbyt duża pewność siebie oraz prze-
cenianie trafności własnych osądów stoją za klęskami wielu 
liderów rynkowych. Alternatywą jest tu pokora i otwartość 
na nowe – realny przejaw prawdziwej wielkości.
O pewności siebie i dumie można by napisać pewnie jeszcze 

wiele, jednak kluczowe znaczenie ma tu osobista refleksja i au-
tokorekta zachowań. Im więcej samopoznania i poczucia warto-
ści płynącego z wewnątrz, tym bardziej niezależny lider i lepsze 
jego decyzje.

Robert Jasiński
ekspert przywództwa i mówca  

inspiracyjno-motywacyjny

ROBERT JASIŃSKI robert@robertjasinski.pl
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Przesadna pewność siebie  
i duma mogą powodować ryzyko 

natury etycznej. W ludzkiej 
naturze wpisane jest dążenie 
do zwycięstwa. Sprawczość 

i związany z nią podziw innych 
napędzają liderów do codziennego 

wysiłku.
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Realizacja powyższych celów 
jest możliwa jednak jedynie w ta-
kich przypadkach, w których pra-
codawca kieruje swoje zaprosze-
nie do wszystkich zatrudnionych, 
tak aby każdy z nich mógł skorzy-
stać z przygotowanych atrakcji na 
zasadzie powszechnej dostępno-
ści i na równych zasadach. 

Pracownicy uczestniczący 
w takich imprezach integracyj-
nych nie dokonują zwykle żadnej 
odpłatności, co determinuje na 
gruncie przepisów podatkowych koniecz-
ność ustalenia, czy powstanie w takiej sy-
tuacji przychód z nieodpłatnych świad-
czeń, o którym mowa w treści art. 11 
ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (dalej jako: updof).

Nieodpłatne świadczenie  
– czyli jakie?

Ustawa o podatku dochodowym od 
osób fizycznych nie definiuje pojęcia przy-
chodu z nieodpłatnych świadczeń, a jedy-
nie wskazuje, w jaki sposób ustalić wartość 
takiego przychodu (art. 11 ust. 2a updof). 

Definicję nieodpłatnych świad-
czeń ukształtowały natomiast doktryna 
i orzecznictwo sądów administracyjnych.

W uchwale z 18 listopada 2002 r. Na-
czelny Sąd Administracyjny w składzie 
siedmiu sędziów wyjaśnił, iż pod pojęciem 
przychodu z nieodpłatnych świadczeń na-
leży rozumieć zjawiska gospodarcze i zda-
rzenia prawne, których następstwem jest 
uzyskanie korzyści kosztem innego pod-
miotu, lub te zdarzenia prawne i zdarze-
nia gospodarcze, których skutkiem jest 

Udział w imprezie integracyjnej
nie stanowi przychodu  

podatkowego

Pikniki rodzinne, spartakiady 
sportowe, mecze siatkówki na plaży 

to tylko niektóre z letnich imprez 
organizowanych przez pracodawców. 

Niezależnie od formy oraz rodzaju 
takich przedsięwzięć łączy je jedno: 

wszystkie mają na celu integrację 
pracowników, poprawę komunikacji 

wewnętrznej i motywacji do pracy oraz 
budowanie więzi w zespołach. 

przysporzenie majątku innej osobie, nie-
związane z kosztami lub inną formą ekwi-
walentu, mające konkretny wymiar finan-
sowy (sygn. akt FPS 9/02, ONSA 2003 nr 
2, poz. 47; również po reformie sądownic-
twa administracyjnego NSA podtrzymał 
ww. pogląd w uchwale z 16 października 
2006 r., II FPS 1/06 (ONSA i WSA 2006, 
Nr 12, poz. 153).

Pomimo jasnych wskazówek inter-
pretacyjnych prezentowanych przez sądy 
administracyjne organy podatkowe do-
konywały często profiskalnej wykładni, 
wskazując, iż determinantem decydują-
cym o powstaniu przychodu z nieodpłat-
nych świadczeń miał być przede wszyst-
kim brak odpłatności. Nie miało przy tym 
znaczenia, czy pracodawca miał możliwość 
precyzyjnego określenia odbiorcy takiego 
świadczenia i podstawy opodatkowania.

Powstałe wątpliwości i podnoszo-
ny podczas rozpraw przed sądami admi-
nistracyjnymi spór o konstytucyjność 
przepisów updof odnoszących się do nie-
odpłatnych świadczeń doprowadziły do 
rozstrzygnięcia niniejszego zagadnienia 
przez Trybunał Konstytucyjny.

Stanowisko TK 
a interpretacje 

organu podatkowego

Orzeczenie Trybunału Kon-
stytucyjnego z 8 lipca 2014 r. 
(sygn. akt K 7/13; Dz.U. z 2014 
r., poz. 947) stało się kamieniem 
milowym w procesie dokonywa-
nia wykładni pojęcia „innych nie-
odpłatnych świadczeń” stanowią-
cych przychód ze stosunku pracy.

W uzasadnieniu wyroku 
Trybunał wskazał, że przychód stano-
wić mogą tylko te świadczenia, które 
leżą w interesie pracownika, tj. gdy sta-
nowią dla niego realne przysporzenie 
majątkowe, którego efekt uchwytny jest 
w jego majątku. Zatem aby świadcze-
nie uzyskiwane od pracodawcy podle-
gało opodatkowaniu, po stronie pracow-
nika musi ono prowadzić do pojawienia 
się dochodu rozumianego dwuposta-
ciowo: jako zwiększenie aktywów albo 
jako zaoszczędzenie wydatków. Ustala-
jąc zasady objęcia nieodpłatnego świad-
czenia podatkiem dochodowym, Try-
bunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że 
świadczenia w naturze i inne nieodpłat-
ne świadczenia są traktowane jako przy-
chód wyłącznie pod warunkiem, że są 
otrzymane realnie. Brak skonkretyzowa-
nia i zindywidualizowania świadczenia 
skutkuje bowiem brakiem podstaw do 
określenia jego wysokości.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że za 
przychód pracownika mogą być uznane 
jedynie takie świadczenia, które: zosta-
ły spełnione za zgodą pracownika,zosta-
ły spełnione w jego interesie i przyniosły 

AGNIESZKA SADOWSKA agnieszka.sadowska1@tlen.pl
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mu korzyść w postaci zwiększenia aktywów lub uniknię-
cia wydatku, korzyść ta jest wymierna i przypisana indy-
widualnie pracownikowi.

Jak to zatem jest z tą spartakiadą?

Uwzględniając uzasadnienie prawne wyroku Trybuna-
łu Konstytucyjnego, wskazać należy, że w odniesieniu do 
udziału pracownika w imprezie sportowej, przychód z nie-
odpłatnych świadczeń nie powinien być rozpoznany.

Wynika to z następujących  
aspektów:

Pracodawca kieruje zaproszenie na spartakiadę do 
wszystkich pracowników, co potwierdza powszechny cha-
rakter imprezy i potencjalny w niej udział wszystkich za-
trudnionych.

Główną korzyść z integracji pracowników czerpie sam 
pracodawca, natomiast pracownik może nie wziąć udziału 
w takim spotkaniu.

Gdyby nawet próbowano wskazać, że udział w imprezie 
przyniósł pracownikowi korzyść, nie ma możliwości precyzyj-
nego określenia podstawy opodatkowania.

Powyższy pogląd znalazł swoją aprobatę 
w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach  
z 9 września 2015 r. (nr IBPB-2-1/4511-217/15/KrB).

Organ podatkowy wskazał, iż: „(…) w przypadku zorgani-
zowania spartakiady dla pracowników na zasadzie powszech-
nej dostępności i na równych zasadach nie można mówić 
o przychodzie uzyskanym z tytułu nieodpłatnego świadcze-
nia. Nie zostało bowiem spełnione kryterium wystąpienia po 
stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści). 
Skoro spartakiada miała charakter ogólnodostępny dla wszyst-
kich pracowników, to mimo że udział w spotkaniu był dobro-
wolny, po stronie pracowników nie pojawi się korzyść w po-
staci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, 
że gdyby nie spotkanie organizowane przez pracodawcę, pra-
cownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przed-
sięwzięciu. Udział w spartakiadzie organizowanej przez pra-
codawcę nie oznacza uzyskania przychodu przez pracownika 
także z tego powodu, że brak jest podstaw, by świadczenie ad-
resowane do wszystkich pracowników – przypisać indywidu-
alnym uczestnikom, jako ich wymierną korzyść. Bez skonkre-
tyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia nie 
można bowiem określić wysokości przychodu”. 

Podsumowując, udział pracowników w spotkaniu in-
tegracyjnym (tu: spartakiadzie sportowej), które charakte-
ryzować się będzie wyżej wymienionymi cechami, nie sta-
nowi dla pracowników przychodu z tytułu nieodpłatnych 
świadczeń. W konsekwencji również dla pracodawcy, jako 
płatniku odpowiedzialnym za prawidłowe obliczenie, po-
branie i wpłacenie podatku, nie wynikają 
z tego tytułu żadne obowiązki. 

Agnieszka Sadowska
doradca podatkowy
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Obowiązujące przepisy, w szczegól-
ności §  2 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych za-
sad ustalania podstawy wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 
art. 21 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych 
oferują szereg preferencji składkowych 
i podatkowych w przypadku świadczeń fi-
nansowanych ze środków przeznaczonych 
na cele socjalne w ramach zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych („Fun-
dusz”). Trudno się zatem dziwić, że pra-
codawcy chętnie korzystają z tego źródła 
finansowania; należy jednak pamiętać, że 
wykorzystanie Funduszu wymaga speł-
nienia szeregu ściśle określonych warun-
ków, zaś zaniechania lub niedopatrzenia 
w tym zakresie mogą wiązać się z utratą 
oczekiwanych korzyści w zakresie oskład-

Wydatkowanie środków z ZFŚS: 
decydujące znacznie kryterium socjalnego 

DOROTA WALERJAN dorota.walerian@hoganlovells.com

kowania i opodatkowania. Przedmioto-
we warunki wynikają z przepisów ustawy 
z dnia 4.03.1994 r. o Zakładowym Fun-
duszu Świadczeń Socjalnych („Ustawa”). 
Ustawa stanowi, że Fundusz przeznaczo-
ny jest m.in. na finansowanie działalno-
ści socjalnej organizowanej na rzecz osób 
uprawnionych do korzystania z Fundu-
szu oraz definiuje zakres tej działalności 
socjalnej poprzez wskazanie wyczerpują-
cej listy objętych nią aktywności. Z punk-
tu widzenia preferencji składkowych i po-
datkowych, podstawowe znaczenie ma 
treść art. 8 Ustawy, w którym zapisano, 
że przyznawanie ulgowych usług i świad-
czeń oraz wysokość dopłat z Funduszu 
uzależnia się od sytuacji życiowej, ro-
dzinnej i materialnej osoby uprawnionej, 
przy czym zasady i warunki korzystania 
z usług i świadczeń finansowanych z Fun-
duszu oraz zasady przeznaczania środków 

Funduszu na poszczególne cele i rodzaje 
działalności socjalnej określa pracodawca 
w odpowiednim regulaminie. 

Zgodnie z przeważającą linią orzeczni-
czą, art. 8 ust 1 Ustawy powinien być ro-
zumiany w ten sposób, że pomoc z Fundu-
szu musi być każdorazowo uzależniona od 
sytuacji pracownika. Taką wykładnię po-
twierdza przykładowo wyrok Sądu Apela-
cyjnego w Łodzi z dnia 25.09.2014 r. sygn. 
III AUa 2653/13, w którym wskazano, że 
Fundusz: „jest instytucją prawną, która ma 
łagodzić różnice w poziomie życia pracow-
ników i ich rodzin. Jest on wyrazem funk-
cji społecznej zakładu pracy, zaś jego ad-
resatami są przede wszystkim pracownicy 
i ich rodziny o najniższych dochodach. [...] 
przepis art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych wymaga, 
by pracodawca w regulaminie, w uzgod-
nieniu ze związkami zawodowymi, usta-
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lił między innymi warunki korzystania 
przez osoby uprawnione z usług i świad-
czeń finansowanych z funduszu, ale treść 
art. 8 ust. 1 ustawy uzasadnia tezę, że pra-
codawca nie może ustalić tych warunków 
z pominięciem zasady, że przyznawanie 
świadczeń oraz wysokość dopłat z fundu-
szu zostały uzależnione wyłącznie od sytu-
acji życiowej, rodzinnej i materialnej oso-
by uprawnionej do korzystania z funduszu. 
Jest to kryterium socjalne, którego wpro-
wadzenie przez ustawodawcę oznacza, że 
jest wykluczone przyznawanie ulgowych 
usług i świadczeń z funduszu ogółowi za-
trudnionych w tej samej wysokości, we-
dług zasady każdemu po równo". Odmien-
ną wykładnię przepisu art. 8 ust 1 Ustawy 
prezentuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 
23.10.2008 r., sygn. akt II PK 74/08, w któ-
rym uznano, że konieczność uwzględnie-
nia kryterium socjalnego dotyczy wyłącz-
nie „ulgowych świadczeń i usług”. 

Niezależnie od powyższej niespój-
ności interpretacyjnej, sądy są zgodne co 
do tego, że: „Jeśli świadczenia nie zosta-
ną przyznane zgodnie z wymogami art. 8 
ust. 1 i 2 ustawy […], to nie mają przy-
miotu podlegających zwolnieniu świad-
czeń socjalnych, także gdy są przyzna-
ne z odpowiedniego funduszu”. (Tak np. 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 
26.08.2014 r., sygn. akt III AUa 2369/13). 
W wyrokach z dnia 2.07.2013 r., sygn. akt 
III AUa 44/13 oraz z dnia 23.072013 r., 
syg. akt III AUa 143/13 Sąd Apelacyjny 
w Białymstoku dokonał następującej oce-
ny stanu faktycznego rozpatrywanej spra-
wy: „obrana przez skarżącego konstruk-
cja redystrybucji świadczeń socjalnych 
w ramach ZFŚS była jedynie pozorem 
mającym ukryć faktyczny zamiar i cel pra-
codawcy.[…] Spółka z o.o. poprzestawa-
ła jedynie na dochodach osiąganych przez 
pracowników. Uwzględniając, że podsta-
wę do ustalenia wysokości świadczeń wy-
płacanych z ZFŚS stanowiło przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w gospodar-
ce narodowej za rok ubiegły, a także to, że 
przekroczenie tego progu powodowało 
jedynie dwudziestoprocentowe zmniej-
szenie wysokości należności, staje się 
oczywiste, że pułap ten został ustalony 
jedynie w celu ukrycia wynagrodzenio-
wego charakteru dokonywanych wypłat”. 
W tym kontekście Sąd podniósł, że: „Nie 
jest rolą ZFŚS zastępować pracodawcy 
w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pra-
cę. […] Jeżeli uwzględni się, że pracowni-

cy młodociani (mający prawo do niższe-
go wynagrodzenia) otrzymywali znacznie 
niższe świadczenia, staje się jasne, że sys-
tem wypłaty świadczeń z tytułu Świąt 
Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodze-
nia w istocie stanowił ukryty sposób wy-
nagradzania pracowników. Przyjęcie ta-
kiego wniosku oznacza, że przychody 
takie nie mogą być zakwalifikowane jako 
świadczenia socjalne […]". 

W wyroku z dnia 16.09.2009 r., sygn. 
akt I UK 121/09 Sąd Najwyższy uznał, 
że: „Wszyscy pracownicy otrzymali bony 
towarowe o jednakowej wartości, co spo-
wodowało, iż bony te trzeba ocenić jako 
świadczenie dodatkowe pracodawcy, a nie 
świadczenia z funduszu świadczeń socjal-
nych, ze wszystkimi tego konsekwencja-
mi prawnymi, tak wobec pracowników, 
jak wobec płatnika składek i jednocześnie 
pracodawcy, który co prawda administru-
je funduszem, jednak nie może tego czy-
nić z pominięciem ustawy i przez swoje 
działania uszczuplać funduszu socjalnego 
przeznaczonego dla załogi”. Podobne sta-
nowisko zaprezentował w cytowanym już 
wyroku o sygn. akt III AUa 2653/13 Sąd 

Apelacyjny w Łodzi, który dodatkowo za-
uważył: „Z punktu widzenia doświadcze-
nia życiowego jest przy tym mało praw-
dopodobne, by dwie osoby uprawnione 
pozostawały w jednakowej sytuacji ma-
terialnej, życiowej i rodzinnej, a tylko 
taka pozwalałaby na przyznanie świad-
czeń w tej samej wysokości. Tym bardziej 
więc możliwość taką należy wyłączyć, gdy 
uprawnionymi jest kilka, kilkanaście czy 
kilkadziesiąt osób".

W tym kontekście podkreślenia wy-
maga znaczenie samego regulaminu Fun-
duszu. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wy-
roku z dnia 20.06.2012 r., I UK 140/12 
„Postanowienia regulaminu […] są wią-
żące w zakresie określającym tryb przy-
znawania pracownikom świadczeń, 
w sposób uwzględniający indywidualną 
ocenę każdego przypadku w odniesieniu 
do ustanowionych kryteriów. Pominię-
cie tego trybu powoduje, że przyznane 
świadczenia nie mogą zostać uznane za fi-
nansowane ze środków przeznaczonych 
na cele socjalne w ramach zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych”. Podob-
nej sytuacji dotyczył wyrok Sądu Apela-
cyjnego w Lublinie z dnia 3.07.2013 r.,  
sygn. akt III AUa 451/13: „Świadczenia, 
które zostały wypłacone wprawdzie z fun-
duszu socjalnego, lecz nie na warunkach 
wynikających z regulaminu zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych, nie mogą 
zostać uznane za świadczenia finansowa-
ne ze środków przeznaczonych na cele so-
cjalne w ramach zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych”. 

Ustawa nie precyzuje natomiast 
szczegółowo sposobu realizacji kryterium 
socjalnego. Zdaniem Sądu Apelacyjnego 
w Białymstoku (wyrok z dnia 14.06.2013 
r., sygn. akt III AUa 1299/12) „To charak-
ter usługi wyznacza czy decydującym do 
jej przyznania okaże się sytuacja życiowa, 
rodzinna, czy też materialna. Kryteria so-
cjalne w procesie redystrybucji środków 
funduszu nie konkurują ze sobą. Ich re-
lacja polega na wzajemnym uzupełnianiu 
się. Oznacza to, że przywiązywanie nad-
miernej wagi do kryterium majątkowego 
może okazać się zawodne".

Dorota Walerjan  
doradca podatkowy,  
Counsel, kancelaria 

Hogan Lovells
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Działalność Fundacji w całości oparta 
jest na wolontariacie. Dotychczas uda-
ło się spełnić ponad sześć tysięcy marzeń 
chorych dzieci. Jak to się robi? 
To rzeczywiście jest niesamowite, także 
dla mnie, zwłaszcza że działamy wyłącz-
nie na zasadzie wolontariatu. W fundacji 
nie ma ani jednej osoby, która dostawa-
łaby pieniądze za to, co robi. W związku 
z tym naszą jedyną motywacją są chęci do 
działania. Fundacja Mam Marzenie sku-
pia wokół swojej idei ludzi, którzy chcą 
działać, którzy nie są w żaden sposób mo-
tywowani materialnie, i dlatego te dzia-
łania są tak piękne, tak czyste i tak sku-
teczne. Na wykładzie Jacka Walkiewicza 
usłyszałam następujące słowa: „jeśli ktoś 
nie chce, nie należy mu w tym przeszka-
dzać”, a ja od siebie dodałabym, że jeśli 
ktoś chce, należy mu w tym pomóc. I my 
jesteśmy po to, by pomagać w chęciach do 
wolontariatu i przekuwać te chęci na ra-
dość chorych dzieci.
Jesteśmy organizacją ogólnopolską z szes-
nastoma oddziałami w całym kraju. W każ-

Pomaganie to moja pasja
Z Karoliną Adamską, prezes Fundacji Mam Marzenie, rozmawiała Katarzyna Patalan

dym oddziale pracują wyłącznie wolonta-
riusze. Ostatnio zostałam zapytana o to, 
kim jest wolontariusz Fundacji Mam Ma-
rzenie? Myślę, że nie ma takiego stałego, 
określonego profilu. Wolontariuszem fun-
dacji może być osoba 16-letnia, 28-letnia, 
a nawet 60-letnia czy 80-letnia. Może pra-
cować zawodowo, być studentem, emery-
tem, kobietą, mężczyzną – i tak to u nas 
rzeczywiście jest. Są to po prostu ludzie, 
których jedyną motywacją jest chęć do 
działania. 
Gdy poznaję nowe osoby, zawsze pytam: 
dlaczego jesteś wolontariuszem fundacji? 
Zwykle dostaję odpowiedź: „Chciałem 
coś dla kogoś zrobić. Poczułem/poczu-
łam, że warto spojrzeć dalej niż na czubek 
własnego nosa. Nadszedł taki dzień, że za-
cząłem szukać jakiejś fundacji, organizacji 
czy stowarzyszenia. No i trafiłem na was”. 
Najczęściej jest tak, że jeśli ktoś już trafi 
do nas i zaczyna działać, czuje się tu speł-
niony, ponieważ pola do działania są u nas 
tak różnorodne, że każdy znajdzie coś, 
w czym może się rozwijać lub wykazać, 

coś, w czym jest dobry lub dobrym chce 
się stać, coś, co go rozwinie bądź dzięki 
czemu rozwinie się fundacja. To jest fe-
nomen Fundacji Mam Marzenie. Mamy 
ok. 400 wolontariuszy działających w ca-
łej Polsce, którzy pracują bez żadnej umo-
wy o pracę, bez wynagrodzenia, bez przy-
musu; ich motorem napędowym są chęci, 
i to jest piękne. 

Co sprawia, że wolontariusze znajdują 
w sobie te chęci do pomagania, i to po-
magania nie „z doskoku”, ale pomagania 
długofalowego? 
Dla mnie w pewnym momencie poma-
ganie stało się pasją. To klucz do sukcesu. 
Gdy pomaganie staje się pasją, to do dzia-
łania napędzają chęci. To dzięki nim uda-
je się znaleźć na to wszystko czas i energię. 
Trzeba tę pasję w sobie pielęgnować. Jeśli 
ktoś ma w sobie pasję, załóżmy jazdę na 
rowerze czy gotowanie, zawsze znajdzie 
czas, by to zrobić. Pasja daje frajdę i spra-
wia, że zmęczenie ucieka. Podobnie jest 
z wolontariatem w Fundacji Mam Marze-
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nie. Po powrocie z pracy czy po wypeł-
nieniu swoich obowiązków domowych 
siadamy do zadań związanych ze spełnia-
niem marzeń chorych dzieci, i mam wra-
żenie, że wtedy dostajemy dużo ener-
gii. Nie odbieramy tego jak konieczność, 
obowiązek, dla nas jest to coś, co sprawia 
nam ogromną satysfakcję i daje dużo ra-
dości. Nie marnujemy czasu, wykorzystu-
jemy go na pożyteczną działalność, a to 
buduje nasze poczucie pewności siebie. 
Wolontariat daje nam wielką moc i wy-
zwala motywację do kolejnych działań, 
które nieraz odbywają się nocami, bo tyl-
ko wtedy mamy czas, np. gdy odpisujemy 
na maile lub wysyłamy wiadomości. Ko-
munikujemy się, spotykamy po pracy, za-
wsze są to godziny wieczorne lub późno-
popołudniowe, zawsze po obowiązkach 
zawodowych czy rodzinnych. Na wszyst-
ko znajdujemy czas. To jest fenomen, że 
wolontariusze potrafią zorganizować się 
w taki sposób, że starcza im czasu na ży-
cie zawodowe, na życie osobiste i jeszcze 
na wolontariat. Każdy z nas jest specjali-
stą w zarządzaniu sobą w czasie. 

Działania Fundacji wspierają także kor-
poracje. Czy trudno na co dzień tak za-
pracowanych ludzi zaprosić do działania 
w ramach wolontariatu? 
Nie. Jestem optymistką i zawsze do każ-
dej współpracy podchodzę z wielkim 
optymizmem. Wychodzę z założenia, że 
każdy człowiek ma w sobie cząstkę dobra, 
ale nie każdy ją w sobie odkrył. Zadaniem 
wolontariuszy jest taką cząstkę dobra 
w człowieku, przedsiębiorcy, pracowniku 
czy dyrektorze odkryć. Wystarczy ukazać 
im wspaniałą ideę i przedstawić pomysł 
na zrobienie czegoś dobrego. Realizo-
wane przez nas projekty są bardzo cie-
kawe. Wyzwania to nie jest nic nudnego 
– mogą zainspirować, zmotywować, roz-
wijać. A marzenia są wyzwaniem. Każdy 
z nas ma marzenia, więc jest to idea, którą 
wszyscy rozumieją. Czasami spotykamy 
ludzi, którzy mają marzenia, ale w zde-
rzeniu z życiowymi problemami owe ma-
rzenia zostają zepchnięte na dalszy tor. 
Mimo wszystko każdy ma jakieś marze-
nia, więc pokazanie, że przecież pan czy 
pani macie marzenia i te dzieci też mają 
marzenia – często wystarcza. Różnica po-
lega tylko na tym, że nasi podopieczni na 
zrealizowanie swoich marzeń mają często 
troszkę mniej czasu, troszkę mniej sił. Ta-
kiej idei nie można odmówić. Spotykamy 

się z wielką przychylnością ludzi, nieza-
leżnie od tego, czy są to duże organiza-
cje, czy małe firmy, czy są to pracownicy 
w firmach, czy są to sponsorzy indywidu-
alni, czy ludzie, którzy prywatnie poma-
gają nam w realizacji marzeń. Nasza idea 
jest piękna i trudno odmówić spełnie-
nia marzenia choremu dziecku, prawda? 
Stąd oddźwięk jest taki pozytywny i do-
bry. Dlatego też działamy już 12 lat i cią-
gle nam się to udaje. 

Co zyskują pracownicy, a co pracodawcy 
poprzez włączenie się w działalność Fun-
dacji? 
Tu zyskuje każdy człowiek, bez znaczenia, 
czy jest pracownikiem czy pracodawcą, czy 
prezesem czy wykonawcą. Ogromna satys-
fakcja z tego, że sprawia się komuś radość, 
że komuś się pomaga, to największy „zysk”. 
Wolontariat z definicji jest czymś bezinte-
resownym, ale ja absolutnie nie zgadzam 
się z tą definicją. Uważam, że wolontariat 
odbywa się bez wynagrodzenia finansowe-
go, nie ma przypływu gotówki, ale nie jest 
to coś bezinteresownego. Każdy wolon-
tariusz, niosąc komuś pomoc, otrzymuje 
dużą dawkę pozytywnej energii, pozytyw-
nych emocji i przeżyć. Są to tak niesamo-
wite emocje i uczucia, że rośnie wtedy na-
sze poczucie wartości i nasza pewność 
siebie. Rośnie tak naprawdę postrzeganie 
siebie w świecie, i dlatego każdy pracow-
nik może być zachęcony takimi samymi ar-
gumentami, jak zachęcony jest każdy inny 
wolontariusz, czyli „naprawdę poczujesz 
się fantastycznie i poczujesz się dobrze, je-
śli zrobisz coś dla kogoś, jeśli spełnisz ma-
rzenie chorego dziecka”.
To może być bardzo duża wartość, jeśli cho-
dzi o budowanie relacji, budowanie zespo-
łów w firmach, bo przy takim marzeniu 
może pracować grupa pracowników. Przy 
spełnianiu marzeń jest duża dowolność. 
Można wejść na naszą stronę i zobaczyć, ja-
kie są marzenia. Można wspólnie wykre-
ować ich spełnienie. Załóżmy, że mamy ma-
rzenie: „Chciałabym mieć swój wymarzony 
pokój”, wtedy taka grupa pracowników, któ-
ra zechce to marzenie spełnić, może usiąść, 
zrobić fantastyczną burzę mózgów, któ-
ra jest trochę taką odskocznią od korpora-
cyjnych zadań, zadań pracowniczych, dnia 
codziennego, bo nie każdy z nas codzien-
nie siedzi i zastanawia się, jak stworzyć wy-
marzony pokój dla chorego dziecka. To jest 
zajęcie, w które, tak to kolokwialnie nazwę, 
trzeba się „wkręcić”. Uczestnictwo w takim 

projekcie pokaże nam samym, że jesteśmy 
super ludźmi z wielką wyobraźnią i nie ma 
znaczenia fakt, że jesteśmy już dorośli. Taka 
grupa może wspólnie wykreować wyma-
rzony pokój dla chorego dziecka, a praco-
dawca, żeby się w ten cały proces włączyć, 
może to sfinansować. Zazwyczaj pracowni-
cy dają nam swój czas, swoją wiedzę i swo-
je doświadczenie, a pracodawca – finan-
se. I tak naprawdę jest to łączenie jednego 
i drugiego. To powoduje budowanie fan-
tastycznych zespołów i pomaga w tworze-
niu pracy grupowej. To absolutnie są dzia-
łania inne niż firmowe, wpływają na cechy 
miękkie pracowników w bardzo skutecz-
ny i naprawdę prosty sposób. Myślę sobie, 
że korporacje wydają dużo pieniędzy na 
kształtowanie umiejętności miękkich, ko-
munikacji, współpracy w grupie, na różne-
go rodzaju szkolenia, a wystarczy… zaan-
gażować ich w spełnianie marzeń chorych 
dzieci. Poprzez realizację takiego projektu 
można te cechy w pracownikach wydobyć 
automatycznie. 

Tak naturalnie?
Tak naturalnie, tak automatycznie. Jed-
ni są dobrzy w tym, drudzy są dobrzy 
w czymś innym, ale jak się usiądzie i pra-
cuje się nad czymś tak abstrakcyjnym, jak 
na przykład marzenie o byciu księżniczką, 
to naprawdę przy takich projektach każ-
dy potrafi współpracować w grupie i każ-
dy potrafi mieć fantastyczne pomysły. 
To sposób na odkrycie w sobie nowych 
umiejętności, nowych cech, nawet pa-
sji. To sposób na odnalezienie motywacji 
w pracownikach, na wyzwolenie w nich 
energii. Sprawdzone! Działa! 

No i każdy chyba czuje się potrzebny 
i użyteczny, bo spełnione marzenie to 
szczęśliwe dziecko...
Zdecydowanie tak. I to jest cel osiągal-
ny w przeciągu tygodnia, dwóch, trzech. 
Od pomysłu do projektu i realizacji 
jest to naprawdę krótki czas. Rzeczywi-
ście ten efekt jest namacalny i widocz-
ny. Wszystko robimy po to, aby zobaczyć 
radość dziecka w momencie, kiedy speł-
nia się jego marzenie. Tej radości nie da 
się opisać słowami, nie przedstawi tego 
żadne zdjęcie czy film. Naprawdę warto 
wziąć udział w realizacji takiego marze-
nia i zobaczyć, jak zmienia się twarz cho-
rego dziecka, kiedy spełnia się jego ma-
rzenie. Są to absolutnie najpiękniejsze 
obrazy w życiu, których kiedykolwiek 
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doświadczyłam, i przypuszczam, że każ-
dy wolontariusz Fundacji Mam Marze-
nie także.

A jak rośnie nasze serce… 
Często firmy zgłaszają się, by wraz z pra-
cownikami spełnić marzenie dziecka? 
Firmy często zgłaszają się do nas same, 
bo gdzieś słyszały o Fundacji Mam Ma-
rzenie, nierzadko my również poszukuje-
my takich firm lokalnie. Sama zachęcam 
wolontariuszy, by poszukiwali chętnych 
w swoich miastach czy na terenie swoich 
firm, którzy mogliby w jakiś sposób po-
móc w spełnianiu marzeń, bo to też bar-
dzo jednoczy społeczność lokalną. 

Które ze spełnionych marzeń było najbar-
dziej nietypowe? 
Dla każdego wolontariusza, dla każde-
go marzyciela i pewnie dla każdego pra-
cownika czy każdej firmy marzenie, 
które spełnią, jest absolutnie najpięk-
niejsze i stanowi największe wyzwa-
nie. Nawet w przypadku marzeń rze-
czowych, które wydają się być mniej 
kreatywne, np. „chciałabym otrzymać 
komputer”. Komputer najzwyczajniej 
w świecie kupujemy, ale burza mózgów 
i zaangażowanie potrzebne są w opra-
wie tego marzenia, tj. w sprawieniu, że 
dzień spełnienia marzenia będzie jedy-
ny i wyjątkowy, niezapomniany. 

Czyli jaki…? 
Zawsze można to zrobić w sposób wy-
jątkowy, wszystko zależy od kreatywno-
ści grupy wolontariuszy. Pamiętam jed-
no z takich marzeń. Marzeniem pewnej 
dziewczynki był laptop, przy czym bar-
dzo interesowała się ona zwierzętami. 
Zabraliśmy ją do zoo w Poznaniu, gdzie 
zagrała w specjalnie dla niej przygotowa-
ną grę. W wyznaczonych miejscach cze-
kały na nią jakieś zadania do wykona-
nia, jakieś rebusy do rozwiązania. Jeden 
z punktów znajdował się przy wybiegu 
dla słoni i to tam schowaliśmy wielką, 
zieloną paczkę, w której ukryty był lap-
top. To był kluczowy element całodzien-
nej gry. Zwykły laptop został podaro-
wany w niezwykły sposób. W realizację 
tego marzenia zaangażowali się też pra-
cownicy zoo, co jest niesamowite, pomi-
mo że odwiedzenie zoo nie było marze-
niem dziewczynki. 
O komputerze marzył także chory chło-
piec, który był wielkim fanem piłki noż-

nej. To marzenie spełniliśmy w trakcie 
meczu jego ulubionej drużyny. W prze-
rwie chłopiec został zaproszony na pły-
tę boiska, gdzie piłkarze wręczyli mu lap-
topa. Proszę sobie wyobrazić, że już sam 
mecz dla takiego dziecka był ogromnym 
wydarzeniem, niezwykłym przeżyciem, 
a tu jeszcze został zaproszony przez swo-
ich idoli na płytę boiska i otrzymał wyma-
rzony sprzęt. 
Przytoczone przeze mnie sytuacje dosko-
nale pokazują, że każde marzenie może 
mieć w sobie element magii, niespodzian-
ki i tak dużej dawki emocji, że zostanie za-
pamiętane na bardzo, bardzo długo. 

Dla takich chwil warto poświęcać swój 
prywatny czas? 
Czerpię z tego ogromną radość. Jestem 
wolontariuszem od ponad 12 lat. Oczywi-
ście mam pracę zawodową, dużą rodzinę, 
która też wymaga czasu i zaangażowania, 
ale mimo wszystko to uwielbiam. Działal-
ność dla Fundacji Mam Marzenie sprawia 
mi ogromną radość. Siadanie przy kom-
puterze i pisanie maili, rozwiązywanie 
trudności, szukanie kolejnych sponso-
rów, spotkania, planowanie nowych akcji, 
ich realizacja daje niewyobrażalną satys-
fakcję. Fundacja Mam Marzenie to nie 
tylko spełnianie marzeń dzieci, lecz tak-
że mnóstwo innych wyzwań, projektów, 
np. Wielka Charytatywna Gala, która co 
roku odbywa się w grudniu w Poznaniu. 
Ogromny koncert na 900 osób, który wy-
maga perfekcyjnej organizacji i zaangażo-
wania, pracy na wielu polach, przy wielu 
wyzwaniach. To, tak naprawdę, zadanie 
dla wielkiej agencji, w której pracują spe-
cjaliści, a nam, wolontariuszom, udaje się 
to zorganizować samodzielnie. Satysfak-
cja niewyobrażalna! A przyjemne uczu-
cie zmęczenia po wysiłku, który się opła-
cił, gwarantowane. Każda działalność dla 
Fundacji jest jakimś wysiłkiem, ale za-
wsze odczuwamy przy tym owo przyjem-
ne zmęczenie, i jest to absolutnie wysi-
łek, który się opłaca. Czy nie o to właśnie 
w życiu chodzi, by dawało przyjemność 
i było pożyteczne? 

Ale z pewnością zdarzają się też trudne 
momenty? 
Nie zdążyć spełnić marzenia to jest naj-
większa porażka Fundacji Mam Ma-
rzenie, porażka każdego wolontariusza. 
Dlatego zawsze jesteśmy czujni, zawsze 
pozostajemy w kontakcie z rodzicami 

chorych dzieci, z lekarzami – wszystko 
po to, żeby zdążyć. Zawsze też staramy się 
dopytać dziecko nie tylko o główne ma-
rzenie, lecz także o jeszcze dwa awaryj-
ne, przygotowując się na nieprzewidziane 
okoliczności, gdy np. dziecko wymarzy 
sobie wyjazd nad ciepłe morze, a jego stan 
zdrowia nie pozwala, by to zrobić. 
W swojej historii fundacyjnej miałam 
wyjatkowego Marzyciela Piotrusia, 
z którym bardzo mocno się związałam. 
Byliśmy razem na spełnieniu marzenia 
w Watykanie. Piotruś chciał się spo-
tkać z papieżem. Zaprzyjaźniliśmy się, 
spędzając razem pięć dni. Po powrocie 
bywałam u niego codziennie, najpierw 
w domu, potem w hospicjum. Piotruś 
zmarł. To była dla mnie wielka trage-
dia. Czułam ogromny niefizyczny ból 
serca, tak jak wtedy, gdy straciłam swo-
jego tatę. Wtedy musiałam zrobić so-
bie przerwę w Fundacji, bo wiedzia-
łam, że nie dam rady. Uświadomiłam 
sobie, że jeśli będę się tak mocno anga-
żować w relacje z dziećmi, które nieste-
ty czasem umierają, to będzie dla mnie 
za trudne, nie do udźwignięcia To do-
świadczenie nauczyło mnie większego 
dystansu do problemów marzycieli i ich 
rodzin. Większego dystansu do swoich 
problemów. Bardzo nie lubię, gdy opo-
wiadam komuś o Fundacji i dostaję in-
formację zwrotną: „Ty to musisz być 
twarda, że możesz obcować z chorymi 
dziećmi, że możesz spełniać ich marze-
nia, ja bym nie mogła, jestem zbyt wraż-
liwa”. Wtedy naprawdę zaczynam się 
mocno denerwować. To nie jest tak, że 
my, wolontariusze Fundacji Mam Ma-
rzenie, jesteśmy ze stali, że nie mamy 
emocji, że jesteśmy pozbawieni empa-
tii. To nie jest tak, że nas to nie dotyka, 
nie martwi, nie smuci. To nie jest tak, że 
nie płaczemy po spotkaniach z chorymi 
dziećmi. Płaczemy, smucimy się, prze-
żywamy, rozmawiamy. I paradoksalnie, 
wbrew opinii wielu, jesteśmy bardziej 
wrażliwi i empatyczni niż ogół społe-
czeństwa, bo dostrzegamy problem i na 
niego reagujemy. Wiemy, że odwracając 
się od problemu, nie sprawimy, że pro-
blem zniknie. Przestając spełniać ma-
rzenia chorych dzieci, nie sprawimy, że 
dzieci przestaną chorować. Nie zauwa-
żając problemu, świadomie bądź nie, 
nie sprawimy, że problemu nie będzie. 
On będzie, tylko my będziemy odwró-
ceni do niego plecami. Za nimi będą 
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chore dzieci, które marzą o zdrowiu. Za 
nimi będą dzieci, które mają mniejsze 
marzenia, ale dla nich bardzo ważne, 
bo dające nadzieję, dające siłę do wal-
ki o zdrowie. 

Fundację wspierają znane nazwiska. Czy 
trudno jest tak rozpoznawalne osoby, jak 
chociażby ambasador fundacji – Małgo-
rzatę Kożuchowską, zaprosić do współ-
pracy? 
Małgosia jest naszą ambasadorką od wie-
lu, wielu lat. I pomimo swojego bardzo 
intensywnego życia zawodowego poma-
ga nam, jak tylko może. Jest dla nas wiel-
ką wartością, łącznikiem między światem 
mediów a światem marzeń chorych dzie-
ci. Jest bez wątpienia najlepszym dowo-
dem na to, że można połączyć życie zawo-
dowe, życie rodzinne i wolontariat. Jest 
nadzieją, że świat ludzi ze szklanego ekra-
nu może być wrażliwy na potrzeby tych, 
którzy przed tym ekranem siedzą. Oso-
biście bardzo serdecznie dziękuję Małgo-
si za zaangażowanie w działalność naszej 
fundacji. Doceniam każdą chwilę przeka-
zaną dla Fundacji, bo wiem, jak trudno 
o tę chwilę. 
A inne gwiazdy – pojawiają się w na-
szym życiu fundacyjnym przy okazji ma-
rzeń wyartykułowanych przez dzieci. 
Nasi marzyciele są swego rodzaju pa-
pierkiem lakmusowym mierzącym po-
pularność artystów, sportowców, ak-
torów. Po marzeniach dzieci wiemy, że 
Robert Lewandowski jest aktualnie naj-
lepszym polskim piłkarzem, a FC Bar-
celona czy Real Madryt ciągle jednymi 
z najlepszych drużyn piłkarskich w Eu-
ropie. Ostatnio mieliśmy piękną realiza-
cję marzenia w Lublinie, gdzie marzy-
cielka Ola zapragnęła zagrać w filmie 
u boku Olgi Bołądź. Otwartość pani 
Olgi oraz reżysera filmu, pana Juliusza 
Machulskiego, na marzenie Oli sprawi-
ła, że marzenie udało się spełnić! Bez ich 
zgody i zaangażowania nic by nie wyszło. 
To ryzyko marzeń z kategorii „chciał-
bym/chciałabym się z kimś spotkać” – 
bez zgody i chęci gwiazdy marzenia nie 
zrealizujemy, bo przecież nie ma drugie-
go Roberta Lewandowskiego czy dru-
giej Olgi Bołądź. I szczerze z tego miej-
sca dziękuję wszystkim gwiazdom, które 
angażują się w proces spełniania marzeń 
chorych dzieci. Zdaję sobie sprawę, że 
niekiedy bardzo trudno jest znaleźć czas 
na takie działanie, ale nieustannie ufam, 

że magia marzeń chorych dzieci spra-
wia, że nie spotykamy się z odmową. 
Piękne i wartościowe postawy spotyka-
my także w przypadku osób mniej roz-
poznawalnych, tych „zwykłych”. Widać 
to doskonale, gdy realizujemy marzenia 
typu: „chciałbym być policjantem, żoł-
nierzem itp.”. Dorośli mężczyźni, doro-
słe kobiety, policjanci, strażacy, którzy 
na co dzień pełnią odpowiedzialne funk-
cje, na ten jeden dzień wchodzą w świat 
zabawy, świat marzycieli, kreują dla dzie-
ci niesamowite przeżycia i zdarzenia. 
Pięknie jest patrzeć na dorosłych ludzi, 

którzy angażują się w spełnianie marzeń 
i widać, że sprawia im to ogromną fraj-
dę. Niesamowite jest to, że dorośli lu-
dzie, niebędący naszymi wolontariusza-
mi, niemający na co dzień styczności ze 
spełnianiem marzeń, potrafią poświęcić 
swój czas dla dziecka, nierzadko wspina-
jąc się na wyżyny kreatywności.

Uśmiech tego dziecka i jego radość to naj-
większa zapłata dla wszystkich.
To jest jedna, jedyna i zarazem najwięk-
sza zapłata, która czyni cuda. Proszę spró-
bować.■

Od lewej Karolina Adamska, Małgorzata Kożuchowska  oraz 
wolontariusze Fundacji

Dotychczas Fundacja spełniła ponad sześćset tysięcy różnych 
marzeń chorych dzieci
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Promujemy zdrowy  
styl życia

Z Agnieszką Ruszkowską z firmy Geoban SA z grupy kapitałowej Santander rozmawiał Rafał Mikołaj Krasucki 

KAFETERIA

Ile osób obecnie zatrudnia państwa fir-
ma?
Mamy dwa oddziały w Polsce - w Gdyni 
i we Wrocławiu, w których łącznie zatrud-
niamy już ponad 700 osób.

Jaki był główny cel wprowadzenia syste-
mu kafeteryjnego MyBenefit?
Program motywacyjny oparty na kafeterii 
nie był dla nas nowością. Wcześniej korzy-
staliśmy z innego systemu i wiedzieliśmy, 
że chcemy czegoś więcej. Poszukiwaliśmy 
programu, który usprawni procesy. Zale-
żało nam na tym, by zarówno zamówienia 
jak i odbiór świadczeń odbywał się inter-
netowo i żeby nowy system był dostępny 
dla pracowników bez ograniczeń czaso-
wych. Nie chcieliśmy, aby złożone przez 
pracowników zamówienia przychodzi-
ły do nas w postaci kart czy kuponów, tak 
jak odbywało się to wcześniej. Nie chcie-
liśmy też korzystać z zamówień tylko w 
określonych przedziałach czasowych. 
Obecnie, użytkownicy zamawiają i otrzy-

mują vouchery internetowe zaraz po do-
konaniu zamówienia do wybranych skle-
pów, na wydarzenia, koncerty itd. 

Jak przebiegał proces informowania pra-
cowników o nowym systemie?
Wprowadzając zmiany i usprawnienia, za-
wsze dokładamy wszelkich starań, aby 
wszyscy pracownicy zrozumieli potrzebę 
zmiany oraz to, jak te procesy będą prze-
biegały. W tym wypadku przygotowali-
śmy kampanię mailingową szczegółowo 
informującą, jak będzie wyglądało korzy-
stanie z platformy. Dostaliśmy duże wspar-
cie od administratorów platformy na którą 
się zdecydowaliśmy – MyBenefit. Mieliśmy 
również spotkania wewnętrzne, na których 
były prezentowane możliwości wdrażane-
go programu. Otrzymaliśmy kontakt do 
osoby zajmującej się ewentualną pomocą 
i wsparciem ze strony MyBenefit. Taka for-
ma komunikacji sprawdziła się. Mieliśmy 
informacje zwrotne od pracowników, że ko-
rzystanie z platformy jest łatwe i przejrzyste. 

A jakie były pierwsze opinie pracowników 
na temat platformy?
Oczywiście pierwszy okres to oswojenie 
się z systemem. Tu nie było żadnych pro-
blemów, ponieważ wszystko zadziałało in-
tuicyjnie. Na platformie jest jasny podział 
na to które ze świadczeń są finansowa-
ne z ZFŚS, a które nie. Warto wspomnieć 
o tym, że poza świaczeniami finanso-
wanymi z ZFŚS pracownicy korzystając 
z platformy mogą za własne środki wy-
kupić szereg ofert po bardzo korzystnych 
cenach. Dużym plusem jest również moż-
liwość rozwijania platformy przez pra-
cowników. Mogą oni zgłaszać nowe pla-
cówki czy usługi, z których chcieliby 
korzystać w ramach oferty MyBenefit. 
Wiele razy udało nam się uruchomić do-
datkowe opcje dla naszych pracowników. 
Oczywiście jeśli chodzi o finansowanie ze 
środków ZFŚS nie wszystko jest możliwe 
ze względu na obowiązujące przepisy, ale 
rozważamy każdy pomysł jaki pojawi się 
ze strony użytkowników

Agnieszka Ruszkowska  
– specjalista ds. personalnych Geoban SA,  
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Co ciekawego oferuje platforma?
W ramach naszej współpracy z MyBene-
fit otworzyliśmy możliwość przyznawa-
nia dodatkowych świadczeń finansowych 
tzw. Punktów Edukacja, pracownicy 
mogą je wykorzystywać m.in. na szko-
lenia, rozwój, samokształcenie - szeroko 
rozumianą edukację, których nie mogli-
byśmy finansować z ZFŚS. Ten element 
platformy cieszy się bardzo dużym zain-
teresowaniem. Przyznawanie tych punk-
tów połączyliśmy z funkcjonującym u nas 
Programem Poleceń do Pracy. Za każde-
go poleconego i zatrudnionego kandyda-
ta do pracy, osoba polecająca otrzymuje 
punkty. Pula punktów rośnie, jeżeli po-
lecony pracownik zostaje na dłużej, jest 
dobry i wykazuje zaangażowanie itd. To 
nam bardzo pomaga w rekrutacji, zwłasz-
cza dziś, gdy rynek pracy staje się ryn-
kiem pracownika.

Czy według pani system ma wpływ na 
motywowanie i zaangażowanie pracow-
ników?
Jest to narzędzie, które działa u nas od 
dłuższego czasu i jest traktowane jako bar-
dzo dobry benefit. Sprawdza się raczej nie 
tyle jako system służący do motywowania 
pracowników, ile raczej jako sposób na bu-
dowanie długotrwałego zaangażowania 
i dobrych relacji pracownik‒pracodawca.

Czy uważa pani, że posiadanie systemów 
kafeteryjnych to już standard w Polsce?
Na pewno jest to standard w korpora-
cjach. Dla naszych starszych stażem pra-
cowników jest to rzecz oczywista, kafe-
teria funkcjonuje, pracownicy z niej 
korzystają i będą to robić nadal. Nato-
miast dla nowych pracowników jest to 
z pewnością pewien motywator, który 
wpływa na to, czy złożą u nas swoje CV, 
czy też nie. Kafeterię szczególnie doce-
niają osoby, które zanim trafiły do naszej 
firmy pracowały w małych przedsiębior-
stwach, gdzie nie miały możliwości ko-
rzystania z szeregu dodatkowych benefi-
tów jakie proponujemy. 

Czy w państwa organizacji funkcjonują 
inne, może jakieś nietypowe benefity?
Cały szereg. Przede wszystkim wychodzi-
my od promowania zdrowego stylu życia. 
Wiemy, że zdrowy i wypoczęty pracow-
nik to efektywny pracownik. W związku 
z tym bardzo dbamy o work-life balance 
i wprowadziliśmy szereg rozwiązań, które 

mają to zapewnić. Poza wsparciem w pro-
wadzeniu aktywnego trybu życia (karta 
MultiSport, zajęcia sportowe: piłka nożna, 
koszykówka, tenis, udział w biegach i ma-
ratonach) organizujemy na ten temat szko-
lenia dla pracowników. W tym roku odby-
ły się szkolenia z zasad zdrowego żywienia, 
zdrowego stylu życia, udzielania pierwszej 
pomocy. Zapraszamy również trenerów, 
którzy na naszym open space demonstrują, 
jak ćwiczyć i dbać o zdrowie w trakcie go-
dzin pracy, a dla miłośników zwierząt zor-
ganizowaliśmy wspólny spacer z psami ze 
schroniska. W naszej organizacji funkcjo-
nuje elastyczny czas pracy, co doskona-
le się sprawdza między innymi w przypad-
ku rodziców, którzy wolą przyjść wcześniej 
i wyjść wcześniej, żeby np. odebrać dziec-
ko ze żłobka czy przedszkola albo pójść na 
wizytę do lekarza. Wszyscy nasi pracowni-
cy mogą również korzystać z dodatkowego 
urlopu. Są to aż cztery dodatkowe dni w cią-
gu roku. Dodatkowym benefitem jest do-
finansowanie do przedszkoli i żłobków. Je-
steśmy przedsiębiorstwem zatrudniającym 
głównie młodych pracowników. Średnia 
wieku to trzydzieści lat, więc mamy wielu 
rodziców. Wszelkie świadczenia dla dzieci, 
co wynika z naszego profilu na MyBenefit, 
cieszą się dużym zainteresowaniem. Z ko-
lejnych ciekawostek: mamy kartę luncho-
wą adresowaną do pracowników, którzy nie 
palą w pracy. Cieszy się dużą popularnością. 
Co miesiąc doładowujemy określoną kwo-
tę na kartę, a pracownicy mogą za jej pomo-
cą płacić za posiłki w większości punktów 
gastronomicznych w Polsce. Obserwujemy 
spadek osób palących, więc jest to świetny 
motywator do walki z nałogiem. Osoby ta-
kie zobowiązują się do tego, że nie będą pa-
lić w pracy i dotrzymują słowa. 

Czy poleciłaby pani system MyBenefit?
Zdecydowanie tak. W naszej firmie bar-
dzo dobrze się sprawdza. Ze strony ad-
ministracyjnej to również spore udogod-
nienie. Mamy ciągły dostęp do raportów 
i analizy tego, co pracownicy wybierają 
z kafeterii. Zarządzanie jest również intu-
icyjne i proste, a jeżeli coś jest niejasne lub 
coś nie działa, mamy szybkie wsparcie ze 
strony specjalistów z MyBenefit. Bardzo 
ważnym i cenionym przez pracowników 
elementem jest również możliwość roz-
budowy kafeterii o kolejne sklepy, punkty, 
usługi. Pracownicy zgłaszają swoje pomy-
sły, a my przy współpracy z MyBenefit sta-
ramy się je włączyć do programu. ■

reklam
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OSTATNIA RODZINA

Akcja filmu zaczyna się w 1977 roku, gdy Tomek Beksiński 
wprowadza się do swojego mieszkania. Jego rodzice mieszkają 
tuż obok, na tym samym osiedlu, przez co ich kontakty pozo-
stają bardzo intensywne. Nadwrażliwa i niepokojąca osobowość 
Tomka powoduje, że matka – Zofia wciąż martwi się o syna. 
W tym samym czasie Zdzisław Beksiński próbuje całkowicie po-
święcić się sztuce. Po pierwszej nieudanej próbie samobójczej 
Tomka Zdzisław i Zofia muszą podjąć walkę nie tylko o syna, 
lecz także o przywrócenie kontroli nad swoim życiem. Gdy 
Zdzisław podpisuje umowę z mieszkającym we Francji marszan-
dem Piotrem Dmochowskim, a Tomek rozpoczyna pracę w Pol-
skim Radiu, wydaje się, że rodzina najgorsze kłopoty ma już za 
sobą. Jednak seria dziwnych, być może naznaczonych fatum wy-
darzeń dopiero nadejdzie…

Zdzisław Beksiński to jeden z najbardziej charakterystycz-
nych polskich malarzy XX wieku, słynący z niezwykłej osobo-
wości, poczucia humoru oraz rejestrowania niemal każdego 
fragmentu swojego życia i otoczenia za pomocą coraz nowszych 
technologii audio i wideo. Z kolei Tomasz Beksiński był kulto-
wym dziennikarzem muzycznym i tłumaczem filmowym, mają-
cym duży wpływ na rozwój popkultury w Polsce, m.in. poprzez 
promowanie takich zespołów, jak Marillion, Ultravox czy King 
Crimson, oraz tłumaczenie filmów o Jamesie Bondzie czy cyklu 
Monty Pythona.

Reżyseria: Jan P. Matuszyński  
Obsada: Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Aleksandra  
Konieczna, Andrzej Chyra, Zofia Perczyńska, Danuta Nagórna  
Premiera: 30 września 2016 r.  
Gatunek: obyczajowy

Film o Zdzisławie Beksińskim

Każdego dnia dokładnie o 8.04 wsiada do podmiejskiego pociągu 
i jedzie do pracy w Londynie. Każdego dnia spotyka tych samych 
ludzi i mija te same domy. Obserwuje. Rachel to samotna, uzależ-
niona od alkoholu kobieta. Podczas podróży zaczyna obsesyjnie 
podglądać pewną parę i snuć ich wymyśloną historię. 

DZIEWCZYNA Z POCIĄGU

Podążając za wskazówkami, które zostawił mu ukochany dziadek, 
Jake odkrywa, że istnieje niezwykły świat poza czasem i przestrze-
nią, a w nim niezwykłe miejsce, zwane „Osobliwym domem pani 
Peregrine". 

OSOBLIWY DOM PANI PEREGRINE 

Akcja filmu „Wołyń" rozpoczyna się wiosną 1939 roku w małej wio-
sce zamieszkałej przez Ukraińców, Polaków i Żydów. Zosia Gło-
wacka ma 17 lat i jest zakochana w swoim rówieśniku, Ukraińcu 
Petrze. Ojciec postanawia jednak wydać ją za bogatego polskiego 
gospodarza Macieja Skibę, wdowca z dwójką dzieci. 

WOŁYŃ

Reżyseria: Tate Taylor  
Obsada: Emily Blunt, Rebecca 
Ferguson, Laura Prepon 
Premiera: 7 października 2016 r. 
Gatunek: thriller

Reżyseria:  Tim Burton
Obsada: Eva Green, Asa 
Premiera: 7października 2016 r. 
Butterfield, Chris O'Dowd, Ella 
Purnell, Allison Janney
Gatunek: fantasy, przygodowy

Reżyseria: Wojciech Smarzowski
Obsada: Michalina Łabacz, Arka-
diusz Jakubik, Jacek Braciak, To-
masz Sapryk  
Premiera: 7 października 2016 
Gatunek: wojenny/historyczny

WARTO ZOBACZYĆ
w kinie
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Skarpety i papiloty
Reżyseria: Robert Drobniuch
Występują: Ewa Mrówczyńska, Kamila Olszewska, Tomasz 
Kuliberda, Robert Luszowski, Bogusław Michałek

„Widziałaś moje skarpety? Te w szkocką kratę. Ciepłe. Są tylko trzy. Przecież 
nie pójdę na zebranie Zarządu Lasów i Borów z gołą łapą". Tymi słowami Ta-
talisa zaczyna się każdy poranek w rodzinie lisków. W ślad za ojcem Nata-
lis wykrzykuje „Nie chcę tych kokardek", a Bobolis wtóruje „Mamalisie, je-
stem głodny!". Tak, te i wiele innych spraw ma na głowie Mamalis. Dlatego też 
dzień, w którym Mamalis postanawia, że pójdzie do pracy, jest dniem wiel-
kich zmian. 

Teatr Maska, Rzeszów, www.teatrmaska.pl

Zabawa
Reżyseria: Izabela Kuna
Występują: Anna Moskal, Marcin Perchuć, Bartosz Sak

Wigilia świąt Bożego Narodzenia, Mazury, dom na odludziu. Pisarka Ola 
i jej partner – reżyser teatralny Robert spędzają święta w nowo kupionym 
siedlisku. Zakrapiana Wigilia nie upływa w dobrej atmosferze, na wierzch 
wychodzą wzajemne pretensje, sytuacji nie pomaga fakt, że dorastająca 
córka Oli – Klaudia po kłótni z Robertem nie chce wyjść ze swojego po-
koju i usiąść do kolacji. Nagle w domu pojawia się tajemniczy Mężczyzna. 
Z początku wydaje się, że potrzebuje pomocy. W pewnej chwili sytuacja 
w domu diametralnie się zmienia, to Ola i Robert zaczynają się bać… Czy 
Mężczyzna jest niebezpieczny? 

Teatr Polonia, Warszawa, www.teatrpolonia.pl

WARTO ZOBACZYĆ
w teatrze

Yemaya – Królowa Mórz
Reżyseria: Martyna Majewska
Występują: Irmina Annusewicz, Anna Bajer, Grzegorz  
Borowski (gościnnie), Kamila Chruściel i inni

Omar jest wrażliwym i obdarzonym bogatą wyobraźnią pięciolatkiem. 
Lubi rozmawiać z kwiatami i z przedmiotami, z którymi zwykle się nie 
rozmawia. Pewnego dnia wszystkie domy w jego mieście zaczynają się 
rozpadać, a niebo staje się straszne. Omar i jego tata muszą uciekać 
przez ocean. Ale chłopiec nie dopływa na drugi brzeg. Zamiast tego tra-
fia do tajemniczego podwodnego świata pod opiekę potężnej Yemayi – 
Królowej Mórz.

Wrocławski Teatr Lalek, Wrocław, www.teatrlalek.wroclaw.pl
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SKAŁA PISZE ...felieton

MAREK SKAŁA
MEGALIT Instytut Szkoleń
właściciel/trener
marek.skala@megalit.pl

Tu pojawia się twoje pytanie, drogi Czytelniku – no dobrze, 
a co mi do tego? Czy ja tam kiedyś pojadę? Czy dla HR-u coś 
z tego wynika? A dla mnie osobiście? OK, być może na Fo-
rum do Krynicy nie pojedziesz. Ale będziesz na Kadrach, 
na Forum HR, na innej konferencji czy kongresie groma-
dzącym kilkaset osób. Jak sobie radzić? Jak spowodować, 
by twój udział, poświęcony czas i pieniądze przyniosły efek-
ty? Od ponad 20 lat jestem co roku w Krynicy, pracuję jako 
dziennikarz. Prowadziłem kilka paneli dyskusyjnych. I tym 
doświadczeniem kongresowo-konferencyjnym chcę się po-
dzielić. Oto kilka rad, jak ułatwić sobie funkcjonowanie na 
takich wydarzeniach. I zrealizować własny cel.
Przygotowanie przed wyjazdem oznacza wydrukowa-
nie (!) programu i przeanalizowanie go. O tej samej porze 
w Krynicy odbywa się kilkanaście paneli, na Kadrach cztery, 
czasem sześć. Musisz wybrać. Czasem zdecyduje temat, cza-
sem osoby w panelu – ale wybierz wcześniej! Na dobrej kon-
ferencji masz wydrukowane w materiałach zdjęcia gości. Na 
krynickim Forum to dość gruba książka, bo samych paneli-
stów jest 500–700. A wydrukowana lista uczestników liczy 
sobie blisko 900 stron! Ale jeśli chcesz kogoś konkretnego 
znaleźć – to bardzo ułatwi ci zadanie. Zrób to przed, by nie 
tracić cennego czasu w trakcie.
Ubranie konferencyjne musi być szczególne i się wy-
różniać. Ułatwimy innym kontakt z nami i zapamiętanie 
nas w tłumie kilku tysięcy (czy nawet kilkuset) uczestni-
ków. Kobietom jest łatwiej – czerwona garsonka czy biz-
nesowa sukienka załatwia temat. Ostrożniejszym kobie-
tom doradzam ekscentryczną apaszkę, szal. Sam dawniej 
stosowałem wyjątkowo ekskluzywne krawaty (ale nie 
w palmy!). Dziś jestem odważniejszy – zakładam kolo-
rowe marynarki. Bywa, że na sali jest 300 uczestników, 
a tylko ja mam czerwoną, różową czy szmaragdową. Na 
tle granatowo-szarego tła typowych garniturów łatwo 
mnie odszukać, trudno z kimś innym pomylić. 
Na jednym z pierwszych spotkań w Krynicy jako po-

Jedziesz na Forum  
do Krynicy?

Takiego SMS-a wysyłam w sierpniu do kilkudziesięciu 
znajomych. I sam dostaję podobne. Forum Ekonomiczne 

to najstarsze tego typu wydarzenie w Polsce, 
organizowane już po raz 26, corocznie z udziałem 

premierów, prezydentów, noblistów, prezesów 
i właścicieli firm, intelektualistów z kilkudziesięciu 

krajów świata. W tym roku Forum pobiło kolejny rekord 
– ponad 4000 uczestników. Od początku organizatorem 

jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich 
z pomysłodawcą i ojcem sukcesu Zygmuntem 

Berdychowskim na czele.

czątkujący dziennikarz ekonomiczny ubierałem się w  
trzyczęściowy garnitur (tak – wtedy nosiło się kamizelki!) i wta-
piałem w tłum menedżerów oraz polityków. Typowi dziennikarze 
ubierali się wtedy raczej w stylu korespondenta wojennego. Wyni-
kła z tego zabawna, ale dla mnie niezwykle korzystna sytuacja. Do 
grupy kilku osób podszedł prezes jednej z największych polskich 
firm i zaprosił na późnowieczorne, elitarne spotkanie. Kolega, chcąc 
uniknąć niezręczności, przedstawił mnie jako dziennikarza (pozo-
stali byli szefami firm). Prezes zlustrował mnie i potwierdził (ze spo-
rą ironią w głosie) – „No trudno, ja słów na wiatr nie rzucam – pan 
też jest k… zaproszony!”. Gdybym wtedy był ubrany jak „prawdzi-
wy dziennikarz”, w dżinsy – byłoby inaczej. Zapewne nie stałbym 
w tym gronie. Skutek? Miałem spore obawy, ale namówiony przez 
kolegę poszedłem. Poznałem tuzy polskiego biznesu, potem robi-
łem z nimi wywiady. Szkoliłem też ich firmy. Zawdzięczam to dopa-
sowanemu do sytuacji garniturowi… I poczuciu humoru prezesa. 
Bankiety to niezwykle ważne wydarzenia każdej konferencji 
czy kongresu. Mają rozmaite cele. Firmy organizują je dla swo-
ich kluczowych klientów, by im podziękować, docenić, zainte-
resować nowymi propozycjami biznesowymi. W Krynicy jest 
ich kilka każdego dnia. Kiedy rano pytają mnie, na którym by-
łem, odpowiadam, że… na każdym. Nauczył mnie tego nieży-
jący już premier Józef Oleksy. Kiedy robiłem z nim wywiad na 
deptaku, poskarżył się, że zostawił w hotelu leki na gardło. Po-
dzieliłem się swoimi. Wieczorem na bankiecie podszedł, podzię-
kował. A potem powiedział, że czas na rewanż, i zaprosił ze sobą. 
Pojechał otworzyć jeszcze dwa inne bankiety, a ja jako dzienni-
karz razem z nim. Wtedy zrozumiałem, że bankiet to nie miejsce 
jedzenia, picia i zabawy do białego rana. To miejsce pracy, na-
wiązywania i podtrzymywania kontaktów. Nieodżałowany Bo-
gusław Kaczyński, związany tak mocno z Krynicą, powiedział 
kiedyś z wielką emocją w głosie – „Jak to jeść na bankiecie? Je się 
w domu albo w restauracji! – na bankiecie się rozmawia!”.
Rada Bankietowa 1 – przyjdź punktualnie, przywitaj się serdecznie 
z gospodarzami i podziękuj za zaproszenie. Inni zobaczą, że jesteś 
miłym i cenionym gościem. Potem poszukaj znajomych i przywitaj 
się z nimi i z osobami, z którymi oni już rozmawiają. Po kilkunastu 
minutach ocenisz sytuację i zdecydujesz, jak działać dalej.
Rada Bankietowa 2 – kieliszek (jeden! – góra dwa) w dłoń i do 
pracy! Szukaj nowych kontaktów, nie rozmawiaj z ludźmi z wła-
snej firmy! Ich masz na co dzień. Tymczasem w kuluarach czę-
sto widzimy grupy osób z tej samej firmy, rozmawiających wy-
łącznie ze sobą. Na dodatek o pracy. To można zrobić jutro po 
powrocie, nie warto było jechać Krynicy czy iść na konferencję.
Rada Bankietowa 3 – jeśli do północy nie będziesz w łóżku, to 
wracaj do domu. Dowcip może mało śmieszny, ale kształcący. Je-
śli coś ważnego nie wydarzyło się przez kilka godzin, pewnie już 
się nie wydarzy. Lepiej więc zachować dobrą formę, wyspać się 
i zacząć następny dzień wcześnie rano. Bardzo często właśnie na 
porannych wydarzeniach jest mniej ludzi, a paneliści, czyli oso-
by kluczowe konferencji, są już na sali. Poranki to obok bankie-
tów dobre miejsca na krótką rozmowę, poznanie nowych osób. 
Czas powrotu to też czas pracy. Mamy kilkadziesiąt wizytó-
wek. Można je odłożyć. Ale można wysłać maile. Indywidualne, 
z podziękowaniem za miłe spotkanie na targach czy kongresie. 
Z jednozdaniową (ewentualnie) sugestią kontaktu biznesowego. 
Jesień to czas konferencji – czas intensywnej pracy w nawiązy-
waniu, budowaniu i podtrzymywaniu kontaktów. Powodzenia!■



WARTO PRZECZYTAĆ

Dwie niezwykłe godziny. Wykorzystaj swoją 
szczytową wydajność i zrealizuj najważniej-
sze zadania 

Josh Davis
Wydawnictwo MT Biznes
Cena detaliczna: 34,90 zł

Codziennie budzimy się z niepokojem, czy uda 
nam się ze wszystkim zdążyć. Które niecierpiące 
zwłoki sprawy będziemy musieli – znowu – po-

święcić, żeby nie utonąć w morzu pracy? W reakcji na nieustannie wydłu-
żające się listy rzeczy do zrobienia intuicyjnie skupiamy się na zwiększe-
niu wydajności – próbujemy robić coraz więcej w coraz krótszym czasie. 

Zarządzanie codziennością. Zaplanuj dzień, 
skoncentruj się i wyostrz swój twórczy umysł

Jocelyn K. Glei
Wydawnictwo Helion
Cena detaliczna: 39 zł

Odczuwasz przemęczenie i brak Ci motywa-
cji? Masz problemy z koncentracją? Przytłacza-
ją Cię tysiące niezałatwionych spraw, a przy-

pomnienia atakują z każdej strony? Mimo wytężonych wysiłków pod 
koniec dnia odkrywasz, że nie udało Ci się skończyć najważniejszych 
zadań, a większość Twoich planów kończy na papierze?... Nie chwytaj 
się brzytwy – łap za tę książkę! 

Przygody przedsiębiorców. 12 klasycznych 
opowieści ze świata biznesu

John Brooks
Wydawnictwo Studio EMKA
Cena detaliczna: 59 zł

Każda z historii przedstawianych w książce jest 
przykładem tego, jak chwila sławy i rozgłosu defi-
niuje znaną firmę. Te naprawdę godne uwagi, fa-
scynujące opowieści są do dziś aktualne i pozwa-

lają zrozumieć zawiłości również współczesnego życia korporacyjnego. 
Opowieści o Wall Street są dramatyczne, odkrywają machinacje i ulotną 
naturę świata finansów, a proza w reportażach Johna Brooksa jest żywa, 
wnikliwa i osobista. 

Gry menedżerskie

Alicja Balcerak, Jacek Woźniak
Wydawnictwo GWP
Cena detaliczna: 29,90 zł

Autorzy, eksperci w swojej dziedzinie, propo-
nują niezwykle wyczerpujące kompendium 
wiedzy na temat gier menedżerskich, wyko-
rzystywanych jako specjalistyczne narzędzia 

szkoleniowe i wspomagające zarządzanie. Celem autorów jest połącze-
nie wiedzy teoretycznej z praktyczną. Wyjaśniają oni nie tylko, czym 
są gry menedżerskie i dla kogo są przeznaczone, ale też jak ogromne są 
potencjał i rola tych narzędzi szkoleniowych w rozwijaniu kompeten-
cji menedżerskich. 

Inteligencja interpersonalna. Jak utrzymywać 
mądre relacje z innymi

Mel Silberman, Freda Hansburg
Wydawnictwo Studio EMKA
Cena detaliczna: 39,90 zł

Książka zawiera praktyczne przykłady, twórcze 
ćwiczenia i dostarcza narzędzi do ich wykona-
nia. Pomaga tworzyć zdrowe relacje i więzi, po-
rozumiewać się z innymi, prawidłowo odpowia-

dać na potrzeby otoczenia, a jednocześnie proponować to, co sami mamy 
do zaoferowania. Dowiesz się m. in.  jak: uważnie słuchać, odczytywać 
mowę ciała i interpretować zachowanie innych, rozwiązywać konflikty 
czy zmieniać stare, nieskuteczne schematy postępowania. 

3 sekundy

Les Parrott
Studio EMKA
Cena detaliczna: 34,90zł

Trzy sekundy oddzielają tych, którzy „dają z siebie 
wszystko”, od tych, którzy „robią wszystko bez zaan-
gażowania” – i to dosłownie. Trzy sekundy. Ten krót-
ki czasowy bufor oddziela tych, których zadowala 
„cokolwiek”, od tych, których zadowoli jedynie „co-

kolwiek trzeba będzie zrobić”. Jeśli przyswoisz sobie przesłanie Lesa i prze-
analizujesz jego strategię przezwyciężania sześciu najpowszechniejszych 
negatywnych odruchów, których doświadczasz na co dzień.

Twoja firma w Google, czyli jak skutecznie 
pozycjonować stronę www

Damian Sałkowski
Wydawnictwo Poltext
Cena detaliczna: 34,90 zł

SEO w Polsce nazywane jest często również pozy-
cjonowaniem stron. Wielką zaletą SEO jest to, że 
stanowi on formę reklamy, która przez zdecydowa-
ną większość internautów nie jest uznawana za re-

klamę. Co oznacza, że potencjalne korzyści dla firm związane z umiejętnym 
korzystaniem z SEO mogą być ogromne. I o tym właśnie jest ten poradnik, 
napisany przez jednego z najlepszych w Polsce znawców tej metody. 

Mężczyzna z klasą. Przewodnik współcze-
snego gentlemana

Łukasz Kielban
Wydawnictwo Znak literanova
Cena detaliczna: 39,90 zł

Jak być mężczyzną z klasą w świecie opanowanym 
przez bylejakość? Czy drogi garnitur, wyuczo-
ne maniery i kilka gadżetów wystarczą, by stać się 
gentlemanem? Poznaj sekrety współczesnej ele-

gancji i dobrych manier oparte na sprawdzonych przedwojennych wzor-
cach, które Łukasz Kielban przystosował do dzisiejszego świata. Przekonaj 
się, że gentlemana czyni nie szata, ale charakter, i dowiedz się, jak świado-
mie go kształtować.




