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Czy liderem trzeba się urodzić, czy można 
się tego nauczyć? John C. Maxwell, światowy 
autorytet ds. przywództwa, który w połowie 
października po raz pierwszy gościł w Pol-
ce z otwartym wykładem, przyznał, że ludzie 
niezwykle często zadają mu to pytanie. 

Maxwell zwykł wówczas odpowiadać – 
w charakterystycznym dla siebie zabawnym 
stylu – że z pewnością każdy lider… musiał 
się urodzić. Liderem nie można stać się w je-
den dzień, to ciężka praca, która wymaga cza-
su, poświęcenia, wytrwałości, konsekwencji i ciągłego rozwoju. Co ważne – 
świadomego rozwoju. 

Tylko człowiek, który świadomie się rozwija, ceni ludzi i dzieli się z nimi 
wartościami, studiuje przywództwo, może stać się prawdziwym liderem, takim, 
który zaraża swoją wizją innych, motywuje do działania i wyzwala w ludziach to, 
co w nich najcenniejsze. 

Dlaczego wspominam o Johnie C. Maxwellu? Nie tylko dlatego, że spotka-
nie z nim było niezwykle inspirujące, lecz także dlatego, że wciąż mam w pamię-
ci stwierdzenie zawarte w jego książce „Świadome życie”, które brzmi: „Przestań 
się starać – zacznij działać”. 

Te słowa doskonale definiują podejście do realizacji celów preferowane 
przez Aleksandra Dobę, człowieka, który nie boi się podejmowania trudnych 
wyzwań, który z wielką determinacją pokonuje swoje słabości i ograniczenia, by 
zmierzyć się z tym, co nieokiełznane – z żywiołem natury. Udowadnia, że jeżeli 
tylko człowiek chce, jest w stanie osiągnąć wiele.

W rozmowie z Rafałem M. Krasuckim, do której lektury zachęcam, przy-
znał, że każdą wyprawę zaczyna od marzeń, ale podkreślił jednocześnie, że „do 
ich realizacji należy się dobrze przygotować. A potem wystarczy konsekwentnie 
wprowadzać je w życie”. Etap przygotowań prowadzący do osiągnięcia celu jest 
niezwykle ważny, ponieważ pomaga przewidzieć i zminimalizować zagrożenia, 
i nieważne, czy dotyczy to samotnej podróży kajakiem przez Ocean Atlantycki, 
czy wdrożenia wartego miliony projektu. 

Konsekwencja w działaniu, w samorealizacji, w świadomym rozwoju nie jest 
łatwa. Zmiana nawyków wymaga olbrzymiej determinacji, ale tylko wytrwałość 
prowadzi do osiągnięcia imponujących rezultatów, do pokonywania słabości 
i własnych ograniczeń. 

redaktor naczelna 
miesięcznika „Benefit” 

Spis treści:

Warto tam być ................................ 4
Do żywiołów podchodzę  
z pokorą ........................................... 6
Stres w pracy czyli  
jak oswoić wroga .......................... 12

Kariera jest jak puzzle ................... 13
Kiedy lider zwalnia ........................ 16
Zatroszczyć się o siebie .............. 17
Design Thinking  
– myśl innowacyjnie i zdobądź 
przewagę ........................................ 18
Wdrażanie coachingu  
krok po kroku ................................ 20
Personalizacja w budowaniu 
motywacji ...................................... 22
Benefity pracowników  
Apple Inc. ....................................... 24
Drzemka w pracy?  
Dlaczego nie .................................. 26
Między bicepsem  
a samorozwojem .......................... 28
Żywność, która leczy ................... 30
DNA firmy sprzyja  
budowaniu zaangażowania ......... 32
Świadczenia wypłacone 
pracownikom z tytułu wypadku 
przy pracy a koszt podatkowy 
pracodawcy .................................. 36
Kontrola wydatkowania  
środków z ZFŚS ............................ 38
Warto zobaczyć w kinie ............. 40
Warto zobaczyć w teatrze ........... 41
HR-owe EFNI 2016! ...................... 42
Warto przeczytać ......................... 43

Wszystko zaczyna  
się od marzeń



WARTO TAM BYĆ

XXIV Kongres Kadry – Pracować 
inaczej! Ale jak?
Żyjemy w szybko zmieniającej się rzeczywisto-
ści biznesowej, która nie wydaje się być zbyt 
optymistyczna. Ekonomiści coraz odważniej 
piszą o długotrwałej stagnacji i wyhamowa-
niu dynamizmu gospodarczego. Modele biz-
nesowe, jakie sprawdzały się lepiej lub gorzej 
jeszcze kilka lat temu, przestają funkcjonować. 
Praca dla wielu osób jest obowiązkiem, a nie 
wyzwaniem, a osiąganie celów koniecznością, 
a nie realizowaniem własnych ambicji. A prze-
cież  źródłem zaangażowania pracowników i ich 
wysokiej efektywności jest wiara, że to, co ro-
bią, ma sens. Jak nadać sens pracy w nieprzewi-
dywalnym i zmieniającym się świecie, czy jest 
to możliwe, czy pozwoli na osiąganie dotych-
czasowych korzyści biznesowych? Uczestnicy 
i prelegenci kongresu dyskutować będą o przy-
szłości, jaka czeka współczesne modele zarzą-
dzania biznesem  i ludźmi w kontekście kry-
zysu wartości i modeli zarządzania, którego 
wszyscy doświadczamy. 
7–9 listopada 2016 – Warszawa
Organizator: Nowoczesna Firma
Więcej informacji na stronie: www.kongreska-
dry.pl

HR Lunch Meeting 
Model 70/20/10 autorstwa Roberta W. 
Eichingera i Michaela M. Lombardo zakła-
da, że 70 proc. naszej wiedzy i umiejętno-
ści pochodzi z doświadczenia, które zdoby-
wamy podczas wykonywania pracy, kolejne  
20 proc. to wynik wymiany doświadczeń z in-
nymi osobami (np. podczas wspólnej pracy 
nad projektami), a tylko 10 proc. z udziału w 
tradycyjnych szkoleniach i warsztatach. Ozna-
cza to, że firmy powinny położyć dużo większy 
niż dotychczas nacisk na rozwój menedżerów i 
pracowników wewnątrz organizacji.
HR Lunch meeting to trzygodzinne spotkanie 
praktyków z praktykami. Prezesi firm, dyrek-
torzy, menedżerowie personalni i menedżero-
wie operacyjni dzielą się sprawdzonymi roz-
wiązaniami, których celem jest jeszcze lepsze 
wykorzystanie potencjału ludzi w biznesie.
14 listopada 2016 – Wrocław
21 listopada 2016 – Warszawa
Organizator:Kontekst HR International  
Group, Personel i Zarządzanie 
Informacje: www.hrlunchmeeting.pl

Bernd Schmitt
Jak uszczęśliwić klientów, czyli przy-
gotuj swój biznes do funkcjonowania 
w inteligentniejszym świecie. 
Każda firma potrzebuje zadowolonych i lo-

jalnych klientów. Ale co by było gdyby udało 
nam się pójść krok dalej: sprawić, aby klien-
ci byli autentycznie szczęśliwi w kontakcie 
z naszymi produktami i naszą firmą? Wbrew 
pozorom jest to możliwe. Sposoby na zwięk-
szenie zadowolenia klienta przedstawi gość 
specjalny konfernencji – dr  Bernd Schmitt. 
Pionier zarządzania doświadczeniem klien-
ta i wybitny ekspert kreowania marki przy-
bliży m. in. takie zagadnienia jak efektywne 
wykorzystanie koncepcji CEM (customer 
experience management). Spotkanie z Ber-
ndem Schmittem nastawione jest na prze-
kazanie konkretnych, praktycznych wskazó-
wek, które natychmiast można wykorzystać.  
To idealna okazja do zdobycia nowej wie-
dzy, kompetencji oraz do networkingu.
17 listopada 2016 – Warszawa
Organizator: Harvard Business Review Polska
Informacje: www.berndschmitt.pl

Morfologia Sprzedaży 
Morfologia Sprzedaży to seria inspiracji zwią-
zanych ze sprzedażą, komunikacją, zarządza-
niem działem sprzedaży lub dotyczących stra-
tegii. Prelegentami są doświadczeni mówcy, 
na co dzień trenerzy biznesu, konsultanci, me-
nedżerowie sprzedaży, autorzy znanych ksią-
żek o tematyce biznesowej. W bieżącej edycji 
w tym gronie są: Marek Skała, Jacek Czarnow-
ski, Grzegorz Filipowicz, Łukasz Grabowski, 
Maciej Kroenke, Kamil Kozieł, Piotr Płócien-
nik i Rafał Żak.
Poruszane tematy:
– komunikowanie się i manipulacja w sprze-

daży;
– projektowanie i wdrażanie strategii sprze-

dażowych;
– prowadzenie polityki cenowej;
18 listopada 2016 – Gdańsk
Organizator: Cetus Consulting Jacek Czar-
nowski
Informacje: www.morfologiasprzedazy.pl

Dr Régis Lemmens
Innowacja w sprzedaży
Régis Lemmens – wykładowca akademic-
ki, mówca najważniejszych eventów bizne-
sowych i konsultant zarówno międzynaro-
dowych korporacji, jak i start-upów powie 
o trendach, które już wkrótce będą rządzić 
światem sprzedaży. Nie lubimy czuć się „tar-
getem” sprzedażowym, a jednak właśnie w tej 
chwili co najmniej kilkanaście firm nakiero-
wuje na nas swoje kampanie marketingowe, 
wykorzystując nasze dane personalne. Nie 
przepadamy też, jak ktoś mówi nam, co mamy 
robić, a przecież sprzedawcy stale próbują na-

kłonić nas do wybrania właśnie ich produktów 
czy usług. Ten model sprzedaży przestaje się 
sprawdzać i tylko te firmy, które wiedzą, jakie 
zmiany czekają nas w najbliższym czasie, mają 
szansę zdobyć znaczną przewagę nad konku-
rencją.
24 listopada 2016 – Warszawa
Organizator: Harvard Business Review Polska
Informacje: www.regislemmens.pl

Polish Business Women Congress
Kongres dla kobiet biznesu w Polsce, podczas 
którego wybitni prelegenci będą motywować 
do życia w pełni mocy i osiągania zaplanowa-
nych celów. Poruszane tematy m.in.:
– przedstawienie najważniejszych zadań sto-
jących przed współczesnymi szefami i analiza 
kobiecego stylu zarządzania jako innowacyj-
nego modelu przywództwa;
– inspiracja kobiet przedsiębiorczych, w roz-
wijaniu ich własnych firm, zwiększaniu ska-
li działania i dążenia do większego wskaźnika 
rentowności;
– budowanie kooperacji pomiędzy polskimi 
a światowymi rynkami.
Podczas kongresu odbędą się pokazy mody, 
a w części wystawienniczej będą miały miejsce 
targi z produktami dla biznesu.
25–26 listopada 2016 – Warszawa
Organizator: Magazyn Businesswoman & life
Informacje: www.businesswomancongress.pl

HR Biznes Partner
HR Partnerem Biznesu w strategicznym za-
rządzaniu zasobami ludzkimi. HR Business 
Partner każdego dnia napotyka na kolejne wy-
zwania. Jego model pracy różni się od trady-
cyjnie rozumianego HR. Musi bowiem być 
łącznikiem pomiędzy HR a biznesem i rozu-
mieć wszystkie zachodzące na tej linii procesy. 
Wdrożenie modelu HR Business Partneringu 
staje się często wyzwaniem, ponieważ polega 
na silnym włączeniu funkcji HR w zarządza-
nie organizacją. HRBP ma za zadanie przede 
wszystkim wspieranie biznesu, inicjowanie 
i wprowadzanie zmian oraz wsparcie rozwoju 
członków różnych business unitów.
Warsztaty będą poprzedzane krótkimi wstępa-
mi teoretycznymi „ex cathedra” ilustrowanymi 
wypowiedziami twórcy koncepcji HR Busi-
ness Partneringu – Dave’a Ulricha oraz wzbo-
gacane krótkimi dyskusjami moderowanymi 
mającymi na celu aktywizację uczestników 
przed ćwiczeniami warsztatowymi.
7–8 grudnia 2016 – Warszawa 
Organizator: Bonnier Business Sp. z o.o.
Informacje: konferencje.pb.pl/konferen-
cja/1027,hr-biznes-partner
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DO ŻYWIOŁÓW 
PODCHODZĘ  
Z POKORĄ
Z Aleksandrem Dobą rozmawiał Rafał Mikołaj Krasucki

Zaczynamy od marzeń. Potem część tych marzeń 
należy zamienić na działanie. Należy dobrze się 
do ich realizacji przygotować. A potem wystarczy 
konsekwentnie wprowadzać je w życie. To jest 
wielka frajda, jeżeli osiągnie się jakiś super 
trudny cel. Z czasem można stawiać sobie kolejne 
i cieszyć się z tego, co się osiągnęło. A proszę mi 
wierzyć, że można osiągnąć bardzo dużo,  
jeżeli człowiek tego chce.
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Skończył pan siedemdziesiąt lat. Jako 
pierwszy człowiek na świecie przepłynął 
pan Ocean Atlantycki z kontynentu na 
kontynent wyłącznie dzięki sile własnych 
mięśni. Taki wyczyn wymaga odpowied-
niego treningu fizycznego. Jak pan przygo-
towuje się do swoich wypraw?
Całe życie uprawiałem sport. Ogólnie je-
stem bardzo aktywnym człowiekiem, ale 
nie chodzę systematycznie na siłownię, 
nie realizuję też żadnych indywidualnych 
czy personalnych treningów. Oczywi-
ście nadal w miarę możliwości jeżdżę na 
spływy kajakowe. Nie stosuję specjalnego 
programu treningowego, który pozwala 
utrzymywać ciało w jak najlepszej kondy-
cji. Tutaj, w Policach mamy dobre tereny 
do biegania, dlatego znajomi czasem na-
mawiają mnie do uprawiania tego sportu. 
Być może w ten sposób zadbam o utrzy-
manie kondycji przed udziałem w kolej-
nej, przyszłorocznej wyprawie. 

A co z psychiką? Czy ją należy wytreno-
wać, przygotować na izolację, samotność?
Współpracuję z Izabelą Dylewską, me-
dalistką olimpijską w kajakarstwie, która 
mówi mi tak: „Olek, ty po tych wszystkich 
wyprawach jesteś już wytrenowany. Po-
winieneś się tylko przygotowywać przed 
samą wyprawą”. A ja jej wtedy odpowia-
dam, że jako aktywny turysta zawsze je-
stem przygotowany. 
Na przykład pod koniec mojej drugiej 
wyprawy, kiedy zbliżałem się do Florydy, 
płynąłem bez przerwy ponad trzydzieści 
godzin. Byłem pod wielką presją, bo wie-
działem, że kiedy dopłynę do celu, to bę-
dzie ogromne święto. Udało mi się dotrzeć 
na czas, ale byłem skrajnie wyczerpany. 
Na początku wyprawy nie dałbym rady 
tak długo płynąć, ale wtedy pod wpływem 
emocji i pod ciśnieniem adrenaliny spraw-
nie przepłynąłem ostatni odcinek, tak jak-
bym brał udział w maratonie. 

Wspomina pan często o roli, jaką w zma-
ganiach odgrywa umiejętność przewidy-
wania wszystkiego, co się może zdarzyć. 
Idzie pan trochę śladem Amundsena, któ-
ry zwycięstwo nad Scottem zawdzięcza 
talentowi do perfekcyjnego planowania, 
dzięki któremu zdobył biegun południo-
wy? Jak się przewiduje nieoczekiwane?
Często powołuję się na to, że studiowa-
łem na Politechnice Poznańskiej i tam 
mieliśmy takie wojskowe szkolenie stu-
dentów. Osoby prowadzące te zajęcia mó-

wiły tak: „Żołnierze studenci. Wróg roz-
poznany jest już mniej groźny. Wiemy, 
jaką ma broń, ilu żołnierzy, wiemy wszyst-
ko, lepiej się przygotujemy”. Wiedziałem, 
że wybieram się na Ocean Atlantycki, aby 
się z nim zmierzyć, ale nie traktowałem 
go jak wroga. To jest ogromny akwen, po 
którym miałem płynąć przez kilka mie-
sięcy. Siłą rzeczy więc musiałem przepro-
wadzić wywiad, co może mnie spotkać na 
oceanie. Musiałem przewidzieć wszystkie 
zagrożenia. Oczywiście robiłem to, czyta-

jąc literaturę przedmiotu, rozmawiałem 
z wieloma żeglarzami, ponieważ oni byli 
najbliżej wszystkich problemów, na które 
mogłem się natknąć. Zadawałem im pro-
ste pytania: „Słuchaj, a jak są takie duże 
fale, kilku-, kilkunastometrowe, to jak one 
rzeczywiście wyglądają?”. I w ten sposób 
zbierałem wiedzę na temat pogody, zagro-
żeń, kompletowałem informacje na temat 
tego, co na oceanie przewraca jachty kilo-
we itd. Przygotowania do wyprawy pla-
nowałem wspólnie z Andrzejem Armiń-
skim, właścicielem stoczni, w której został 
zbudowany mój oceaniczny kajak. Ana-
lizowaliśmy możliwości bezpiecznego 
przepłynięcia oceanu, co trzeba ze sobą 
zabrać, jakie warunki będą tam panowały, 
kogo mogę tam spotkać. Efektem naszych 
wspólnych przemyśleń była również bu-
dowa kajaka, którym się poruszałem. Ta 
specjalistyczna konstrukcja pozwalała mi 
bezpiecznie przepłynąć ocean oraz prze-
trwać wszystkie sztormy. 

Będę powtarzał, że ja nie walczyłem z oce-
anem, ja go też nie pokonałem, ja go tylko 
przepłynąłem, nie dając się pokonać. 

Podczas wyprawy po Atlantyku z powodu 
wysokiej temperatury płynął pan głównie 
nocą. Czy trudno pokonuje się mile mor-
skie w ciemnościach? Wydaje mi się, że 
Atlantyk nocą może być zaskakujący. 
Jestem doświadczonym kajakarzem 
– mam już około 96  tys. km na liczni-
ku. Niestety na oceanie w dzień słońce 
jest bezlitosne. Proszę sobie wyobrazić, 
że nam ogólnie podczas upału nie chce 
się nic robić, a tym bardziej wiosłować. 
Chroniłem się przed słońcem, jak mo-
głem. Wyjątkiem były dni flauty, kiedy 
miałem przed sobą jeszcze dużo do prze-
płynięcia. Wtedy wręcz zmuszałem się do 
tego, aby płynąć dalej. Proszę sobie wy-
obrazić, co dzieje się z organizmem, któ-
ry w upalny dzień skazany jest na wysi-
łek. Bywałem na skraju udaru cieplnego 
i sam do siebie miałem pretensję, że tak 
się działo. Naraziłem się na faktyczne za-
grożenie. Wiosłowałem najczęściej pod 
koniec dnia, w nocy i wczesnym rankiem. 
Noc służyła mi do spania i do płynięcia. 
To była najprzyjemniejsza część doby. 

Prowadzi pan dzienniki swoich wypraw. 
To sposób na zapamiętywanie każdego 
dnia czy raczej forma rozmowy z samym 
sobą?
Byłem świadomy tego, że będę sam 
przez kilka miesięcy. Jestem człowie-
kiem, który interesuje się światem, tym 
wewnętrznym również. Ciekawiło mnie 
to, jak ja osobiście to zniosę. Łapałem się 
na tym, że odzywałem się do ryb, do pta-
ków, żeby ćwiczyć głos. W momentach, 
kiedy nie musiałem pracować, myślałem 
o wszystkim, co się wydarzyło w moim 
życiu. Planowałem w głowie kolejne wy-
prawy, prace, które mam wykonać na 
swojej działce po powrocie. Oczywiście 
martwiłem się o to, jak miewają się moi 
synowie, wnuczki, żona, ale starałem się 
żyć tym, co jest. Docierały do mnie bar-
dzo skąpe informacje z zewnątrz, ponie-
waż nie miałem dostępu do radia, telewi-
zji itd. Te wolne chwile dawały mi jednak 
możliwość zagłębienia się w moją własną 
psychikę. Rozmyślań nie zakłócały żad-
ne inne bodźce. Uważam się za intere-
sującego człowieka, więc taka podróż 
w głąb siebie była dla mnie wyjątkowym 
przeżyciem. 

Byłem świadomy tego, 
że będę sam przez 

kilka miesięcy. Jestem 
człowiekiem, który 

interesuje się światem, 
tym wewnętrznym również. 

Ciekawiło mnie to, jak 
ja osobiście to zniosę. 
Łapałem się na tym, że 
odzywałem się do ryb, 

do ptaków, żeby ćwiczyć 
głos. W momentach, kiedy 

nie musiałem pracować, 
myślałem o wszystkim, co 

się wydarzyło w moim życiu.
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Jest coś, czego bał się pan najbardziej 
podczas wypraw? 
Najbardziej obawiałem się spotkań z ludź-
mi. Oczywiście sztormy i burze to oczy-
wiste zagrożenie. Niektóre sztormy trwa-
ły i trzy doby, a fale sięgały do dziewięciu 
metrów. Wtedy starałem się przetrwać, 
byłem na to przygotowany. Niestety na 
spotkania z ludźmi, którzy chcą zrobić to-
bie coś złego, nie można się przygotować. 
Co prawda na oceanie to mało prawdopo-
dobne, ale kiedy płynąłem po Amazonce, 
zostałem napadnięty dwa razy. Zrabowa-
no mi wszystko, co miałem przy sobie, 
ci ludzie byli bardzo agresywni, z bronią 
w ręku. Byłem szczęśliwy, że mnie tylko 
obrabowali i wyszedłem z tego żywy. 

Czy Morze Sargassowe i Trójkąt Ber-
mudzki nauczyły pana czegoś nowego? 
Czy tam właśnie przytrafiły się panu rze-
czy niemożliwe, o których pan wspomina.
Ten rejon jest bardzo specyficzny. 
Trójkąt Bermudzki to obszar 
trzykrotnie większy od tery-
torium Polski, choć w ska-
li oceanu jest niewielki. 
Zdarzały się tam jakieś 
tajemnicze zaginięcia 
statków, samolotów. 
Pierwszy kajakarz, 
który przepłynął oce-
an, zginął właśnie tam 
w 1928 r. Natomiast 
ja pałętałem się tam 
czterdzieści dób pra-
wie w jednym miej-
scu. To było dla mnie 
bardzo stresujące. Tra-
fiłem w pułapkę wia-
trową, ale zaznaczam, że 

nie są to żadne tajemnicze zjawiska. Staty-
stycznie wiatry, z którymi miałem do czy-
nienia, wiały z kierunku, w którym pły-
nąłem. I to był problem. Moje wszystkie 
postępy były niwelowane przez to, że te 
wiatry mnie ciągle cofały. Ja tylko oczeki-
wałem na to, kiedy zacznie wiać z półno-
cy i będę mógł swobodnie popłynąć dalej, 
wyrwać się z tego miejsca. Niestety urwał 
mi się ster i musiałem popłynąć na Ber-
mudy. Można to sobie wyobrazić: półto-
rej miesiąca płynięcia w jednym miejscu, 
to może demotywować.

W jednym z wywiadów powiedział pan: 
„opiekują się mną burze”. Co to znaczy? 
Żywioły uczą pokory czy odwagi?
Do żywiołów podchodzę z pokorą. Zacy-
tuję dwa zdania Ernesta Shackletona, ir-
landzkiego polarnika. Zmieniam w tym 
cytacie tylko jedno słowo: morze na wodę.
„Woda to jest żywioł, którego nie zwycię-
ży się nigdy. Można być jedynie niepoko-

Trójkąt Bermudzki 
to obszar trzykrotnie 

większy od 
terytorium Polski, 

choć w skali oceanu 
jest niewielki. 

Zdarzały się tam 
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zaginięcia statków, 
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nanym”. Na Atlantyku olbrzymie statki 
walczą o przetrwanie, a ja w tym małym 
kajaku nie mogłem walczyć. Starałem się 
jedynie przetrwać w trudnych warun-
kach, elastycznie podchodząc do tego, co 
mnie spotykało. Dzięki temu przetrwa-
łem i mogłem kontynuować wyprawę. 
Fascynuje mnie potęga żywiołu. Mówiłem 
do siebie: „O, takich dużych fal to jeszcze 
nie widziałem”. Obserwowałem, jak się 
tworzą, jak się załamują, z tego widowi-
ska czerpałem niesamowitą radość. Cie-
szyłem się, że jestem tu, gdzie jestem, 
wokół mnie wszystko szaleje, a ja płynę 
kajakiem dalej. Wiele osób obawia się 
burzy z piorunami, a ja je podziwiałem, 
szczególnie w nocy. To były prawdzi-
we spektakle. Z różnych stron waliły 
pioruny, najczęściej między chmura-
mi a wodą. Chyba właśnie to sprawia, 
że mam w sobie respekt przed ży-
wiołami i zarazem czuję wobec nich 
wielki podziw. 

Ostatnia wyprawa z powodu 
uszkodzenia kajaka szybko się 
zakończyła. Jak wpływają na 
pana niepowodzenia?
Ten wypadek wydarzył się 

po dwóch dobach od startu. To 
było gdzieś około godziny pierwszej 

w nocy. Złożyły się na to różne przyczy-
ny. Zaskoczyła mnie tworząca się fala 
przybojowa, przez nią dwukrotnie ka-
jak został obrócony do góry dnem. Wy-
padłem z kajaka, połamało mi anteny. 
Niestety, całe nieszczęście, że to było na 
płytkiej wodzie. Starałem się bezpiecz-
nie sprowadzić kajak do brzegu. Potem 
przez pięć godzin walczyłem o ocale-
nie kajaka. Miałem ruszyć na wspaniałą 
przygodę, a tu zdarzył się wypadek i nie 
popłynę dalej. Wyprawa została prze-
rwana. Nie czułem się z tym dobrze, ale 
się nie załamałem. Bezpiecznie dotar-
łem do brzegu. Jeszcze tego samego dnia 
podjąłem decyzję, że kajak zostanie na-
prawiony i wyruszę w przyszłym roku na 
kontynuację wyprawy. Muszę być świa-
domy popełnianych błędów. Nie do-
pilnowanie wszystkiego, co miało być 
zrobione, zemściło się na mnie. Jestem 
mocny psychicznie i z początkiem maja 
przyszłego roku ruszam dalej.

Czy mógłby pan żyć bez przygód i adre-
naliny?
Ryzykantem nie jestem. Nie zakładam 
z góry, że coś się uda albo się nie uda. 
Zdaję sobie sprawę, że moje wyprawy 
i dokonania są związane z ryzykiem, ale 
bardzo cenię życie i ryzyko staram się 
rozpoznać. Nie mogę panu obiecać, że 
spotkamy się za tydzień, bo nie wiem, 

czy ten tydzień przeżyję. Może zdarzy 
się jakiś wypadek lub coś, czego nie je-
stem w stanie przewidzieć. Muszę do 
swoich decyzji podchodzić zdroworoz-
sądkowo, wykluczyć wszystkie niebez-
pieczeństwa i zabezpieczyć sobie prze-
trwanie. Jeszcze raz powtórzę: „Wróg 
rozpoznany jest mniej groźny”. Jedyne 
zagrożenie jest takie, że ja jestem po-
jedynczy. Nie ma mnie dwóch, nie da 
się mnie kimś zastąpić, naprawić. Zda-
ję sobie sprawę z tego, że może stać mi 
się coś złego, że może być mi potrzeb-
na szybka pomoc. To jest duże ryzyko 
i biorę to pod uwagę. 

Dla wielu ludzi jest pan osobą nietuzin-
kową. Czy w dążeniu do celu wystar-
czy sama determinacja, czy jednak trze-
ba mieć w sobie coś jeszcze? Jak według 
pana zaczyna się przygoda z osiąganiem 
niemożliwego?
Zaczynamy od marzeń. Potem część 
tych marzeń należy zamienić na plan. 
Należy dobrze się do ich realizacji przy-
gotować. A potem wystarczy konse-
kwentnie wprowadzać je w życie. To 
jest wielka frajda, jeżeli osiągnie się ja-
kiś super trudny cel. Z czasem można 
stawiać sobie kolejne i cieszyć się z tego, 
co się osiągnęło. A proszę mi wierzyć, 
że można osiągnąć bardzo dużo, jeżeli 
człowiek tego chce.■
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Stres może być wrogiem, ale można 
też myśleć o nim jak o sprzymierzeńcu. Jest 
on sygnałem, że organizm domaga się od-
poczynku albo szef narusza nasze granice. 

W naukowej definicji stres stanowi 
reakcję organizmu na konfrontację z sy-
tuacją trudną i może objawiać się zarów-
no na poziomie psychicznym, jak i so-
matycznym. Warto pamiętać, że stres ma 
dwa oblicza: eustres – mówiąc potocznie 
– dobry stres, dystres – mówiąc potocz-
nie – zły stres. 

Pierwszy rodzaj stresu możemy za-
obserwować najczęściej przed ważnym 
wydarzeniem w pracy czy w życiu pry-
watnym. Może to być prezentacja przed 
zarządem, awans czy zmiana stanowiska. 
Znamy go pod postacią delikatnej tremy, 
która nie demobilizuje, ale wzmacnia za-
soby, wyostrza zmysły i pozwala skon-
centrować wszystkie siły na dobrym wy-
konaniu zadania. Eustres na poziomie 
hormonalnym to nic innego jak adrenali-
na. Ewolucyjnie jej działanie miało za za-
danie chronić naszych przodków w sytu-
acji zagrożenia. Przyspieszone bicie serca, 
wzmożony przepływ krwi do mózgu i mię-
śni, szybki oddech oraz wyostrzone funk-
cje poznawcze pomagały uruchamiać stra-
tegię „walki lub ucieczki” w chwilach, gdy 
nasi przodkowie napotykali zagrożenie. 
Przyspieszony metabolizm pozwalał im 
niejednokrotnie przetrwać niebezpieczne 
sytuacje, na przykład konfrontacje z dzi-
kim zwierzęciem.

Stres ma jednak także swoje ciemne 
oblicze. Mowa o stresie długotrwałym, 
przewlekłym, z którym mamy do czynie-
nia, ilekroć sytuacja zagrażająca naszemu 
bezpieczeństwu trwa dłuższy czas, a my 
nie mamy dość zasobów do poradzenia 
sobie z nią. Wtedy do gry wkracza kor-
tyzol, zwany inaczej hormonem stresu. 
Kortyzol destrukcyjnie wpływa na pa-
mięć, upośledza umiejętności uczenia 
się czy koncentrację uwagi. Zamiast – jak 
adrenalina – wyostrzać zmysły, spowal-

Stres w pracy,  
czyli jak oswoić wroga

nia funkcje poznawcze. Działający przez 
dłuższy czas kortyzol wpływa na wystę-
powanie dolegliwości psychosomatycz-
nych, takich jak bóle głowy czy brzucha, 
biegunki, wrzody żołądka. Mogą  poja-
wić  się problemy z bezsennością lub za-
burzenia jedzenia w postaci zajadania 
stresu lub utraty apetytu. Jeśli stres dłu-
gotrwale oddziałuje na nas w środowisku 
pracy, może ewoluować w kierunku wy-
palenia zawodowego. 

Choć powstało wiele ćwiczeń i stra-
tegii radzenia sobie ze stresem, warto 
zacząć  od profilaktyki oraz jednej pod-
stawowej zasady, którą  jest równowaga 
i wsłuchiwanie się w potrzeby organizmu. 
Holistyczne zadbanie o ciało i psychi-
kę przyczyni się z pewnością do redukcji 
stresu i rozwinie twardość  psychiczną – 
czyli naszą odporność w sytuacjach trud-
nych i elastyczność  reagowania na prze-
ciwności losu. Do podstawowych reguł, 
jakimi warto się kierować  w pracy nad 
stresem, należą:
1) Skończ z prokrastynacją – odkłada-

nie zadań na później bywa efektem we-
wnętrznego przekonania, że nie po-
radzimy sobie z jego wykonaniem 
wystarczająco dobrze. To przeświad-
czenie blokuje przed podjęciem aktyw-
ności i jednocześnie potwierdza nasze 
pierwotne przekonanie na zasadzie sa-
mospełniającej się przepowiedni. War-
to zatrzymać to błędne koło. Wszystkim 
prokrastynatorom polecić można choć-
by to, aby w chwili podejmowania ak-
tywności wyłączyli rozpraszacze, zasto-
sowali zasadę rozpoczynania pracy od 
tego, co najłatwiejsze, lub regułę dwóch 
minut. Mówi ona o tym, że każde zada-
nie, którego wykonanie nie potrwa dłu-
żej niż 120 sekund (np. wysłanie maila, 
wykonanie przelewu), powinno się re-
alizować od razu. 

2) Dbaj o ilość i jakość snu – zapotrze-
bo wanie na sen dla osoby dorosłej to 
7–9 godzin na dobę. Pamiętaj o tym, 

by dostarczać organizmowi odpo-
wiednią dawkę snu, a on odwdzięczy 
ci się lepszą pamięcią i koncentracją, 
zmniejszonym napięciem emocjo-
nalnym oraz większą produktywno-
ścią. 

3) Dbaj o dietę – może to wydawać się za-
skakujące, ale popularne przysłowie 
„jesteś tym, co jesz” nie kłamie. Zbyt 
duża liczba wysoko przetworzonych 
produktów obfitujących w węglowo-
dany i tłuszcze negatywnie wpływa na 
nastrój i może wzmagać stres. Nikoty-
na zawarta w papierosach ma działanie 
drażniące układ nerwowy. Podobnie al-
kohol, który obniża jakość  snu i spra-
wia,  że wybudzamy się wcześniej niż 
zwykle. 

4) Pracuj i wypoczywaj – w dzisiejszych 
czasach całkowity rozdział życia pry-
watnego i zawodowego jest właściwie 
niemożliwy ze względu na obecność 
nowych technologii. Psychologowie 
zdiagnozowali tzw. syndrom FOMO 
(fear of missing out), czyli strach 
przed odłączeniem, lęk przed tym, że 
nie będziemy na bieżąco. Odnosi się 
on nie tylko do nadmiernego korzy-
stania z mediów społecznościowych 
czy portali informacyjnych, lecz tak-
że nieustannego podłączenia do służ-
bowej skrzynki mailowej czy smart-
fona. Sprawdzanie go na urlopie czy 
podczas weekendu stało się znakiem 
czasów i smutną codziennością wielu 
pracowników. Aby uniknąć wypalenia 
zawodowego i stresu, musimy nauczyć 
się odłączać, bo tylko wtedy jesteśmy 
w stanie prawdziwie wypocząć. Może 
najbliższy weekend będzie dobrą porą 
na internetowy detoks?

Marta Kondys
psycholog i trener;

 Centrum  
Psychologiczno- Coachingowe 

inspeerio 

MARTA KONDYS m.kondys@inspeerio.pl
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Czy była to czysta zabawa, 
a może pierwsze oznaki ambi-
cji? Ile czasu zajęło ułożenie ca-
łej układanki? Czy można było 
wykonać ją lepiej, stosując kon-
kretne zasady i techniki? Wresz-
cie – czy czynność ta była wyko-
nywana w pojedynkę, czy może 
przy współpracy osoby zaanga-
żowanej w równie dużym stop-
niu? Okazuje się, że kariera za-
wodowa ma wiele wspólnego 
z układaniem puzzli. W tym wy-
padku dotyczy to puzzli składa-
jących się minimum z tysiąca 
małych kawałeczków.

Co łączy karierę  
zawodową z puzzlami?

Ułożenie puzzli nie wymaga ukończe-
nia specjalistycznych szkół, uczelni ani 
kursów. Nie mają na to wpływu kwalifika-
cje zawodowe, udokumentowanie wiedzy 
czy wykształcenia w postaci dyplomu. 
Puzzle może ułożyć każdy, bez względu 
na takie uwarunkowania, jak wiek, płeć 
czy miejsce zamieszkania. Nie mają zna-
czenia także panujące stereotypy. Podsu-
mowując, praktycznie każdy może ułożyć 
puzzle. Paradoksalnie, jeśli dana osoba 
jest w stanie poradzić sobie z takim zada-
niem, również z powodzeniem jest w sta-
nie ułożyć swoją karierę zawodową.

Aby ułożyć puzzle kariery, należy 
wykorzystać następujące cechy:

Motywacja to podstawa każde-
go działania, więc nie przez przypadek 
znajduje się na samym szczycie listy. Bez 
bodźca, który popycha do działania, nikt 
nie wysypie na stół tysiąca kawałków 
układanki po to, by scalić je w jedność. 
Bez motywacji do pracy szybko pojawia 
się zniechęcenie i brak zaangażowania 
w układanie kawałka po kawałku.

Wizja i cel to elementy, bez których 
końcowa wartość może wyglądać ina-
czej, niż pierwotnie zaplanowana. Jeśli 

Kariera jest jak puzzle
Każdy człowiek w swoim życiu 

przynajmniej raz układał puzzle. 
Ciekawe, czy każdy, kto zaczął to robić, 

ułożył je do końca, aż przedstawiły 
pełny obraz, taki, jaki widniał 

w instrukcji. Aby przekonać się o tym, 
jak ważny jest podjęty tutaj wątek, 

wystarczy cofnąć się myślami do tego 
momentu i przypomnieć sobie, jakie 

uczucia towarzyszyły układaniu puzzli 
oraz w jaki sposób czynność ta  

była wykonywana. 

przez przypadek puzzle odwrócone zo-
staną do góry nogami, wówczas poskła-
dany obraz nie będzie tym upragnio-
nym. Jest to moment, w którym okazuje 
się, że odniesiony sukces nie jest taki, jak 
oczekiwany.

Chęć rozwoju to fundament ca-
łej układanki. Dążenie do doskonałości 
i zdobycia niezbędnej wiedzy stanowi 
kluczowe ogniwo. Od stopnia opanowa-
nia techniki składania puzzli zależy, czy 
wystarczy czasu, aby dokończyć podję-
te dzieło. Jeśli uparcie ograniczamy się do 
jednej techniki układania puzzli od środ-
ka, przysłowiowo „bijąc głową w mur” 
i nie rozwijając własnych zdolności, wów-
czas skończy się to pogubieniem i poła-
maniem układanki.

Konsekwencja to cecha, która naj-
częściej decyduje o odniesieniu sukcesu 
lub o poniesieniu porażki. Rozpoczyna-
jąc układankę od pierwszego kawał-
ka, który znajduje się na rogu obrazu, 
uwzględniając złośliwość losu, może się 
okazać, że pierwszych 999 elementów 
nie będzie pasować do całości. Konse-
kwencja to dążenie do celu ze świado-
mością, że wśród tysiąca na pewno jest 
ten, który pasuje.

Otwarty umysł pozwala na pełniej-
sze wykorzystanie własnego potencjału. 
Trzymany w ręku kawałek, który w da-
nym momencie nie pasuje do układanki, 

powinien zostać odłożony tam, 
gdzie najprawdopodobniej znaj-
duje się jego miejsce. Oznacza 
to, że otwartość umysłu ułatwia 
zapanowanie nad całą sytuacją 
i daje poczucie kontroli. Bywa, 
że puzzle różnią się bardzo de-
likatnym detalem, a nawet jed-
nym milimetrem. Jeśli zostaną 
wepchnięte na siłę, zostaną nad-
szarpnięte, a finalny obraz ukła-
danki nie będzie spójny.

Cierpliwość to niezbęd-
na cecha, bez której układanie 
puzzli może zostać potraktowa-

ne jako kara, a nie przywilej. Ułożenie 
tysiąca kawałeczków wymaga wielu go-
dzin pracy, często nieefektywnej, jeśli 
przez dłuższy czas nie udaje się dopaso-
wać do siebie elementów układanki. Naj-
większych puzzli na świecie nie układa się 
w ciągu jednego dnia. Czasem wymaga to 
wręcz wielu lat.

Każdy układa  
własne puzzle

Jeśli przeprowadzimy analizę wła-
snych kompetencji, wskazując, które ce-
chy z wymienionych powyżej nas okre-
ślają naszą osobę, a także ustalimy, które 
z nich znajdują się w zasięgu ręki, wów-
czas okaże się, że ułożenie wymarzonej 
kariery zawodowej jest dużo prostsze, 
niż wydawało się do tej pory. Umiejętne 
wykorzystanie wymienionych cech gwa-
rantuje osiągnięcie sukcesu. Podczas re-
alizacji kolejnego projektu zawodowego 
warto więc wykreować wizję biznesu i ży-
cia, a następnie nałożyć ją na tysiąc kawa-
łeczków puzzli i cierpliwie układać.

Michał Rusek
ekspert ds. marketingu 

i reklamy, publicysta,  
copywriter i szkoleniowiec; 

właściciel agencji  
Marketing Fanpage 

MICHAŁ RUSEK biuro@twojekspertodmarketingu.pl
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BENEFITY

Jakie bonusy pozapłacowe może zapewnić pracodawca naj-
bardziej wymagającym i pożądanym pracownikom oprócz tych 
powszechnie znanych? Są firmy, które udostępniają swoim pra-
cownikom wakacyjne apartamenty w Alpach czy jachty na mo-
rzu śródziemnym jednakże czy konieczne są aż tak duże inwe-
stycje? Ciekawe rozwiązanie tego problemu proponuje spółka 
Getin Fleet. Oferuje ona przystąpienie do programu CarBene-
fit, dzięki któremu pracownicy twojej firmy mogą skorzystać 
z programu wynajmu pracowniczego, dającego dostęp do szero-
kiej gamy modeli samochodów na warunkach specjalnych nie-
dostępnych na rynku poza programem CarBenefit. Przystąpie-
nie do programu CarBenefit nie wiąże się ze zobowiązaniami 
ze strony pracodawcy. O szczegóły oferty zapytaliśmy Tomasza 
Ślepowrońskiego – Prezesa Zarządu Getin Fleet SA.

Czym właściwie jest CarBenefit i co jest w nim wyjątkowego?
Analizując rynek zdaliśmy sobie sprawę, że wielu pracowników, 
zwłaszcza dużych organizacji, odczuwa potrzebę posiadania sa-
mochodu jednakże z racji profilu wykonywanego stanowiska 
nie przysługuje im samochód służbowy. Z drugiej strony pra-
codawcy chcieliby zadbać o komfort swoich pracowników, ale 
bez generowania dodatkowych kosztów dla firmy. Z połączenia 
tych dwóch potrzeb przygotowaliśmy rozwiązanie, które wstrze-
liło się w oczekiwania rynku. Jest to bardzo prosty system, który 
z jednej strony umożliwia pracownikom firmy użytkowanie sa-
mochodu na jasnych i przejrzystych warunkach, z drugiej nato-
miast nie nakłada na firmę ciężaru utrzymywania i zarządzania 
dodatkową flotą pojazdów. 

Jakie korzyści wynikają z przystąpienia firmy do programu Car-
Benefit? 
Bezkosztowość oraz brak zobowiązań firmy to podstawowe ko-
rzyści wynikające z przystąpienia do programu. To Getin Fleet 
bierze całą odpowiedzialność związaną z bieżącą obsługą pojaz-
dów, a dzięki wieloletniej współpracy z importerami może za-
oferować najlepsze rozwiązanie na rynku. W ramach programu 
CarBenefit koszt sumaryczny wynajmu samochodu jest nawet 
o połowę niższy niż w przypadku klasycznego kredytu na sa-
mochód. Wystarczy, że zainteresowany pracownik zarezerwuje 
wybrany przez siebie samochód w systemie on-line a następnie 
wypełni i wyśle komplet dokumentów przygotowanych przez 
Getin Fleet. Po stronie działu HR nie ma żadnych zobowiązań 
poza poinformowaniem pracowników o ofercie CarBenefit.

Wspomniał Pan o minimalnym zaangażowaniu po stronie praco-
dawcy. Co w sytuacji, gdy dany pracownik przestaje dla firmy pra-
cować? Czy taka umowa jest automatycznie przenoszona na firmę?
Firma przystępująca do programu nie jest stroną umowy i nie 
ponosi odpowiedzialności za samochody użytkowane przez pra-

Pracownik syty i firma cała 
– wszystko o CarBenefit

cowników. Zaświadczenie o współpracy wystawiane przez dział 
HR jest dla nas informacją, że mamy do czynienia z rzetelnym, 
zaufanym pracownikiem firmy, który jest dla nas wiarygodnym 
partnerem. Nawet w sytuacji, gdy drogi pracownika i pracodaw-
cy rozejdą się – umowa nie wygasa, lecz jest nadal kontynuowa-
na do momentu jej planowanego zakończenia. 

Co uzyskuje osoba podpisująca z państwem umowę dzierżawy 
samochodu?
Osoba ta zyskuje przede wszystkim komfort jak również możli-
wość korzystania z nowego samochodu na specjalnych i bardzo 
atrakcyjnych warunkach najmu. Może również polegać na na-
szych kompetencjach jako ekspertach outsourcingu samocho-
dów w związku z czym zyskuje bezpieczeństwo i minimalizuje 
czas spędzony na serwisowaniu samochodu. 

Co jeszcze oprócz dzierżawy obejmuje umowa?
Pracownik w  ramach stałej miesięcznej opłaty otrzymuje pe-
łen pakiet ubezpieczenia OC, AC i NNW. Ponadto kompletny 
pakiet serwisowy samochodu obejmujący przeglądy okresowe, 
wymianę i przechowywanie opon oraz Assistance 24H z samo-
chodem zastępczym na wypadek napraw blacharsko-lakierni-
czych. Oferowany przez nas okres użytkowania samochodów 
jest również atrakcyjny i nie jest dłuższy niż 24 miesiące – nie 
jest to zobowiązanie długoterminowe jak w przypadku tradycyj-
nego zakupu ratalnego. 

Czym wyróżnia się Państwa oferta?
To jedyna i unikalna tego typu oferta na rynku. Umożliwia pra-
cownikom korzystanie z nowych, kupowanych u dealerów sa-
mochodów, nie obciążając przy tym budżetu firm oraz dzia-
łów HR. Można ją streścić w kilku kluczowych słowach: prestiż 
- pracownik korzysta zawsze z nowego samochodu – wymie-
nianego maksymalnie co dwa lata, komfort – wszystkie koszty 
użytkowania i serwisowania zawierają się w jednej miesięcznej 
racie, bonus – specjalna niska cena dzięki skali zakupów floto-
wych Getin Fleet. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden istot-
ny aspekt naszej oferty. W wielu firmach samochody służbowe 
mają ograniczenia co do użytkowania ich przez pracowników 
poza godzinami pracy. W naszym przypadku takie obostrzenia 
nie obowiązują. 

TOMASZ ŚLEPOWROŃSKI – Prezes Zarządu 
Prezes Zarządu Getin Fleet S.A. nowoczesnej, zorientowanej 
na klienta firmy outsourcingu usług wynajmu samochodów, 
oferującej elastyczną i wygodną formę finansowania i zarzą-
dzania flotą pojazdów służbowych.Te
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Przywództwo kojarzy się zazwyczaj z rozwijaniem ludzi 
i osiąganiem zaplanowanych rezultatów. Ten pozytywny wy-
dźwięk pojęcia, jest jednak niepełny, bo codzienność menedże-
rów ma również mniej krzepiące aspekty. Jedną z nich jest nie-
wątpliwie zwalnianie pracowników – proces 
mało przyjemny, ale często konieczny. W swej 
osobliwej naturze, jest również doświadcze-
niem transformującym, które właściwie rozu-
miane, istotnie wpływa na rozwój dojrzałości 
menedżera. Wśród wielu kryteriów jakimi moż-
na by kategoryzować zarządzających – podział 
na tych, którzy już zwalniali i tych, którzy jesz-
cze nie, jest jednym z bardziej wyrazistych. To 
swego rodzaju próba ogniowa – odwagi, odpo-
wiedzialności, opanowania, taktu i rozwagi.

Powody do zwolnienia współpracowni-
ka mogą być różne. Na potrzeby tego artyku-
łu uznajmy, że kiedy menedżer dochodzi do wniosku o takiej 
potrzebie, są one istotne i ważne. Jeśli takowe zaszły, zwle-
kanie nie ma sensu – to tylko przedłużanie negatywnego 
wpływu na pozostałych. I w tym właśnie momencie z pozo-
ru oczywiste kolejne kroki postępowania stają się złożonym 
dylematem – Niby wszystko jasne, ale jak to zrobić? Na tak 
postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi – każ-
dy przypadek jest inny – wymaga precyzyjnego dopasowania 
i właściwej formy. Z punktu widzenia menedżera, można jed-
nak wyróżnić trzy obszary uwagi, których uważne przemyśle-
nie może być doskonałą ramą do przygotowania konkretne-
go działania.

Relacja z samym sobą. Tak, to prawda – ta decyzja mocno 
zmieni życie zwalnianego. Świadomość tej odpowiedzialno-
ści bywa dla menedżerów paraliżująca. Warto wtedy uczciwie 
przed samym sobą upewnić się, że zrobiliśmy co w naszej mocy, 
aby do tego nie doszło - jasno postawione oczekiwania i zaka-
zy, okresowa weryfikacja pracy, informacja zwrotna, rozmowa 
dyscyplinująca, ostrzeżenia. Jeśli wyczerpaliśmy sposoby na za-
pobieżenie powodom zwolnienia, najwyższy czas na zadbanie 
o siebie i pozostałych. Jeśli powód jest istotny i ważny, prawdo-
podobnie może negatywnie wpłynąć na organizację. To już nie 
jest tylko sprawa zwalnianego – to zagrożenie dla zespołu, któ-
re jako jego lider musisz usunąć. Firma to nie ochronka, a przez 
troskę o los pracownika nie może narażać innych. To trochę tak, 
jakby do ledwie utrzymującej się na powierzchni wody łodzi 
pełnej ludzi, próbować wciągnąć jeszcze jednego tonącego i za-
grozić śmiercią wszystkim. Na tym między innymi polega rola 
lidera – odpowiadasz za wszystko i musisz minimalizować ry-
zyka. Ta lewopółkulowa analiza pewnie nie uspokoi wyrzutów 
sumienia i lęku. Może być jednak początkiem konstruktywne-
go rozumienia sytuacji i punktem wyjścia do szczerej rozmowy 
z zaufanym mentorem lub innym bliskim.

Kiedy lider zwalnia

Relacja ze zwalnianym. Jeśli decyzja została dokładnie przemy-
ślana, czas na sprawne jej przekazanie. Spotkanie bezpośrednie, na 
osobności – a jeśli czujesz się niepewnie możesz poprosić o obec-
ność kogoś z działu HR. Unikaj skrajności – nadmiernego rozczu-

lania lub oschłości. Zachowaj powagę i dosto-
suj emocje. Zacznij od faktów i zwracaj uwagę na 
właściwy dobór słów. Okaż szacunek i wykaż się 
zrozumieniem na reakcję o zwolnieniu – w ta-
kich sytuacjach wiele może się wydarzyć, bo w sil-
nym stresie ludzie zachowują się nieracjonalnie. 
To twoja rola, aby kontrolować przebieg rozmo-
wy i nie dać się ponieść złym emocjom. Prawdo-
podobnie powód zwolnienia dotyczy jakiegoś 
wycinka pracy, więc można docenić pozostałe do-
konania i w zależności od sytuacji, w miarę moż-
liwości zapewnić o swoim wsparciu. Nie pouczaj 
i nie udzielaj rad na przyszłość – to nie moment na 

naukę, a jeśli zwalniany otrzymuje życiową lekcję, musi sam do tego 
dojrzeć – zazwyczaj czyni to nieco później.

Relacja z pozostałymi członkami zespołu. Zwalniając człon-
ka zespołu musisz to zakomunikować pozostałym. Brak właści-
wych wyjaśnień spowoduje domysły i plotki. Trudno się temu 
dziwić, bo w naturalny sposób każdy zaczyna się zastanawiać 
jak by to było, gdyby zwolnienie dotyczyło jego samego? Do-
brze przemyśl to co i jak to powiesz. Rozważ komunikat i zasta-
nów się jakie potrzeby emocjonalne ma w tej chwili zespół? Co 
mogą czuć i jak najlepiej o nich w tej chwili zadbać? Zwolnie-
nie współpracownika będzie emocjonalnym przeżyciem – waż-
nym i kształtującym wyobrażenie o tobie i organizacji. Nadając 
znaczenie tej sytuacji, kształtujesz ich postawy i wyobrażenie 
o wewnętrznej kulturze firmy. W zależności od stopnia zażyłości 
zwalnianego z resztą zespołu, prawdopodobnie potrzeba będzie 
też trochę czasu, aby wrócić do normalnego trybu działania. To 
jak postąpisz w tej trudnej sytuacji, w o wiele większym stopniu 
zbuduje lub podkopie twój autorytet, niż największe dotychcza-
sowe osiągnięcia. 

W teorii wszystko brzmi prosto, a praktyka bywa bolesna. 
Wielu menedżerów, z którymi rozmawiałem na ten temat twier-
dzi, że nigdy nie zapomni pierwszego zwolnionego. Większość 
pamięta towarzyszące temu zdarzeniu poczucie winy i obawy 
o dalszy los pracownika. To naturalne i świadczy o ich zdrowym 
rozwoju emocjonalnym. Większość z pytanych, twierdzi też że 
od tego momentu ich rozumienie pojęcia „bycia liderem” moc-
no uległo zmianie. To nie tylko chwała i przywileje, ale przede 
wszystkim odpowiedzialność za rozwój ludzi 
oraz często ogromny wpływ na całe ich życie.

Robert Jasiński
ekspert przywództwa i mówca  

inspiracyjno-motywacyjny

ROBERT JASIŃSKI robert@robertjasinski.pl
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ROZWÓJ

Antyczni filozofowie nauczali, że 
w pierwszej kolejności człowiek powinien 
umieć zatroszczyć się o siebie. Wszystkie 
inne wartości, jak rodzina, praca, przy-
jaźń, zdrowie, sława, uroda, zainteresowa-
nia, podróże czy rozrywki, powinny zejść 
na drugi plan. A nawet więcej, antyczni 
mędrcy przekonywali, że bez zatroszcze-
nia się o siebie żadna z tych aktywności 
nie przyniesie nam spełnienia. Wszystko 
co robimy – robimy „my”, nic nie dzieje 
się samo. Robimy tak, jak „my” umiemy, 
wkładamy w działanie całą naszą osobo-
wość, charakter, ukryte pragnienia, aspi-
racje, stereotypy, wady i złudzenia. Jeśli 
nie przyjrzymy się sobie, jeśli nie zatrosz-
czymy się o to, jacy jesteśmy, każde nasze 
działanie może być poważnie zagrożone 
porażką. Możemy unieszczęśliwić siebie, 
swoich bliskich, zawieść współpracowni-
ków, dzieci, znajomych.

Charakter człowieka, owo tajem-
nicze „siebie”, jest naszym najważniej-
szym narzędziem do życia, wykony-
wania wszystkich czynności, osiągania 
stawianych sobie celów, realizowania 
aspiracji, spełnienia, szczęścia. Jedno-
cześnie, jak nauczają starożytni filozo-
fowie, z jakiegoś powodu nauka obsługi 
narzędzia „siebie” należy do najtrud-
niejszych. Co gorsza, większość ludzi 
nie uświadamia sobie, jak ważna jest 
ta wiedza. Co najmniej połowa antycz-
nych tekstów filozoficznych związa-
na jest z zagadnieniem troski o siebie. 
Można powiedzieć, że stanowią one 
swego rodzaju złożone instrukcje ob-
sługi „siebie”, przy czym zamiast „sie-
bie” używano określeń takich jak dusza 
czy duch. Antyczni stoicy mieli swo-
je specjalne słowo, hegemonikon, co 
na język polski tłumaczymy zazwyczaj 
jako „część kierownicza duszy”. Czło-
wiek ma osobowość, potrzeby, nawyki, 
przeświadczenia, aspiracje, fobie, sła-
be i mocne strony, zaś wszystko to jest 
połączone w złożoną strukturę – he-
gemonikon stoików to swego rodzaju 
centrum dowodzenia, racjonalna świa-
domość, wydzielony obszar, w którym 

Zatroszczyć się o siebie

będąc, możemy skutecznie zarządzać tą 
strukturą, tak abyśmy osiągnęli jak naj-
większą pomyślność. Przez „siebie” ro-
zumieli stoicy owo unikalne ludzkie 
centrum zarządzania.

Pierwsze zdanie jednego z najważ-
niejszych zachowanych stoickich tekstów  
jednej z najobszerniejszych stoickich in-
strukcji obsługi „siebie”, „Listów moral-
nych do Lucyliusza” brzmi:

„Tak właśnie postępuj, mój Lucyliu-
szu: wyzwalaj siebie dla siebie, a czas, któ-
ry – jak dotąd – był ci albo rabowany, albo 
kradziony, albo sam uchodził niepostrze-
żenie, gromadź i szczędź”1.

Zdaniem komentatorów najciekaw-
szym sformułowaniem tego fragmentu jest 
„wyzwalaj siebie dla siebie”. Niemal wszy-
scy antyczni filozofowie, i nie tylko oni, 
jest to dogmat praktycznie każdej ducho-
wości, uważali, że człowiek ma tenden-
cję do popadania w tarapaty, że ulega złym 

skłonnościom, przesądom, manipulacjom, 
emocjom, popędom, stając się przez to 
niewolnikiem, zakładnikiem oczekiwań in-
nych ludzi, własnych iluzji – poszukujemy 
więc wyzwolenia, które polega na odzyska-
niu siebie. W zwykłym życiu nie mamy sie-
bie, tego musimy się nauczyć. Współczesny 
filozof Michele Foucault tak komentuje 
pierwszy list Seneki:

„Należy wysunąć pewne prawne rosz-
czenie, upomnieć się o swe prawa do sa-
mego siebie, do Siebie tonącego w dłu-
gach i zobowiązaniach, od których trzeba 
się uwolnić, do Siebie znajdującego się 
w niewoli”2.

Dzisiejszy człowiek nie różni się tak 
bardzo od antycznego, wciąż popada w ta-
rapaty, wciąż zapomina o sobie. Czym się 
to przejawia? Pogrążamy się w pracy, zapo-
minając, co jest dla nas ważne, stajemy się 
zakładnikami silnych emocji, pragnienia 
uznania, stereotypów, używek, szkodząc 
w ten sposób nie tylko sobie, lecz także in-
nym, własnym rodzinom i środowisku.

Wciąż wydaje nam się, że aby dobrze 
wykonywać swoją pracę, potrzebujemy je-
dynie odpowiednich kompetencji zawodo-
wych oraz pewnych umiejętności, zwłaszcza 
komunikacyjnych, jak asertywność czy za-
rządzanie czasem. Jednak coraz częściej na 
świecie duże firmy orientują się, że prawdzi-
wy i długoterminowy sukces nie jest moż-
liwy, jeśli pracownicy naprawdę poważnie 
nie zatroszczą się o siebie samych, jeśli nie 
będą mieli poukładanych spraw związanych 
z wartościami, samowiedzą, jeśli nie będą  
refleksyjni, wewnątrzsterowni, wolni, świa-
domie zarządzający emocjami. Nic więc 
dziwnego, że do świata współczesnych kor-
poracji przenika coraz częściej antyczny 
model troski o siebie.

Tomasz Mazur

Bibliografia
1 Lucjusz Anneusz Seneka, „Listy moralne 
do Lucyliusza”, przeł. W. Kornatowski, War-
szawa 1998, s. 31 [List 1].
2 Michele Foucault, „Hermeneutyka pod-
miotu”, przeł. M. Herer, Warszawa 2012, s. 97. 
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Charakter człowieka, 
owo tajemnicze 

„siebie”, jest naszym 
najważniejszym 
narzędziem do 

życia, wykonywania 
wszystkich czynności, 
osiągania stawianych 

sobie celów, 
realizowania aspiracji, 
spełnienia, szczęścia. 

Jednocześnie, jak 
nauczają starożytni 

filozofowie, z jakiegoś 
powodu nauka obsługi 

narzędzia „siebie” należy 
do najtrudniejszych. Co 
gorsza, większość ludzi 
nie uświadamia sobie, 

jak ważna jest ta wiedza.
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ROZWÓJ

Aby pozostać znaczącym graczem na 
rynku biznesu, warto sięgać po rozwiąza-
nia innowacyjne, uszyte na miarę klienta 
i jego potrzeb. To on jest w centrum uwa-
gi, a jego zadowolenie świadczy o sukce-
sie firmy. W jaki sposób rozwiązywać pa-
lące problemy organizacji i generować 
unikatowe pomysły? Z odsieczą nadciąga  
Design Thinking. 

To metoda pozwalająca na tworzenie 
innowacyjnych produktów i usług, oparta 
na dogłębnym zrozumieniu potrzeb i pro-
blemów użytkownika. Skierowana jest do 
wszystkich sektorów i branż, które pra-
gną nie tylko usprawnień istniejących już 
ofert, lecz przede wszystkim wprowadze-
nia na rynek nowych i unikatowych roz-
wiązań. 

Design Thinking skupia się na trzech 
zasadach:
– uświadomienie zespołu, że nadrzędną 

wartością jest wspomniany już klient 
i to, jaka oferta go usatysfakcjonuje,

– stworzenie interdyscyplinarnego ze-
społu pozwalającego zasięgnąć opinii 
i ekspertyzy z różnej perspektywy,

– zbudowanie prototypów, testowanie 
i zbieranie ocen na temat produktu.
Od czego zacząć?
Proces generowania innowacyjnych 

idei składa się z pięciu etapów: 
– empatyzacji, 
– definiowania problemu,
– generowania pomysłów, 
– budowania prototypów, 
– testowania. 

Choć w procesie należy przestrze-
gać powyższej kolejności, Design Thin-
king to na tyle elastyczne i skupione na 
rozwiązywaniu problemów narzędzie, że 
nierzadko pozwala powracać do wcze-
śniejszych etapów, by przyjrzeć się okre-
ślonej idei na nowo, zredefiniować po-
trzeby czy poczynione założenia. Nie ma 

Design Thinking – myśl 
innowacyjnie i zdobądź 

przewagę
w tym nic złego. Takie rozwiązanie słu-
ży temu, by w jak największym stopniu 
spełnić oczekiwania odbiorcy. Design 
Thinking przedkłada stopniowe budo-
wanie i ulepszanie produktu nad pre-
zentowanie gotowego, ostatecznego roz-
wiązania klientowi po wielu miesiącach 
pracy. Co zatem dzieje się na poszczegól-
nych etapach? 

Empatyzacja – punktem wyjścia jest 
poznanie potrzeb i problemów odbiorcy 
naszego produktu lub usługi. Ważne, aby 
zdefiniować jego emocje i odczucia, któ-
rymi kieruje się przy dokonywaniu klu-
czowych wyborów. Znajdźmy odpowiedź 
na pytania, kim jest nasz klient oraz co 
jest dla niego ważne. Jak to zrobić? Użyj 
do tego np. mapy empatii (określa odczu-
cia, zachowania i pragnienia klienta), an-
kiety czy wywiadów z grupą docelową 
twojego rozwiązania.

Definiowanie problemu – co jest 
istotą problemu naszego klienta? Zdefi-
niuj to na podstawie zebranych podczas 
etapu empatyzacji uwag, opinii, obser-
wacji. Ten etap wymaga skupienia, cza-
su oraz myślenia poza przyjętymi dotąd 
schematami. Sformułowanie odpowied-
niego problemu wpływa na sukces całego 
przedsięwzięcia. Poświęćmy temu proce-
sowi więcej uwagi, aby być pewnym tego, 
w co zainwestujemy czas i budżet. 

Generowanie pomysłów – to mo-
ment, w którym zespół skupia się na 
dostarczeniu jak największej ilości idei 
mogących rozwiązać zdefiniowany pro-
blem. Wymagane jest tu odważne i kre-
atywne myślenie. Zgodnie z ideą brain-
stormingu, każdy pomysł, choćby nawet 
ten na pierwszy rzut oka nierealny, jest 
brany pod uwagę. Burza mózgów powin-
na zakończyć się wyborem najlepszego, 
zdaniem zespołu, pomysłu i wspólną de-
cyzją o jego realizacji.

Budowanie prototypów – na tym 
etapie możemy przekonać się, czy zbudo-
wany na opinii i uwagach klientów pro-
dukt jest tym, co odpowie ich potrzebom. 
Nie chodzi tu o konstruowanie złożo-
nych modeli, ale o prosty i funkcjonal-
ny schemat tego, co zamierzamy zaofe-
rować. Dzięki temu szybko dowiemy się, 
w którym kierunku podążać – czy nasze 
rozwiązanie całkowicie mija się z oczeki-
waniami, co usprawnić, co zmienić. Pro-
totyp może zostać skonstruowany z tego, 
co mamy pod ręką – kartonów, papie-
ru, drewna czy plastiku. Usługa może 
być przedstawiona za pomocą grafiki czy 
mapy procesu. 

Testowanie – to skonfrontowanie pro-
totypu naszego rozwiązania z użytkowni-
kiem. Tutaj poznamy jego opinię i wska-
zówki. Nie warto pomijać tego etapu, gdyż 
nawet najlepszy z perspektywy zespołu 
projekt może się okazać zupełnie niedopa-
sowanym do środowiska klienta produk-
tem. Przed podjęciem testów należy zdefi-
niować konkretne mierniki sukcesu, które 
na końcu pomogą nam określić, czy nasze 
rozwiązanie jest gotowe do wdrożenia, czy 
należy jeszcze nad nim popracować. 

Uzyskanie odpowiedniego rozwiąza-
nia, czyli takiego, które spełni oczekiwania 
odbiorcy, może niejednokrotnie wymagać 
częstych wędrówek od punktu ostatnie-
go – testowania – do etapu 2. i 3., czyli po-
nownego definiowania problemu i gene-
rowania rozwiązań. Nie poddawajmy się 
jednak – Design Thinking to nie zawsze 
łatwy proces, ale na pewno dostarczają-
cy ogromu satysfakcji, a co najważniejsze 
– rozwiązania, którego 
oczekuje nasz klient! 

Dominika Pietrzyk
Lean Management, 
Freelance Journalist
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Przede wszystkim nie każda 
firma precyzyjnie potrafi określić, 
jakiego wsparcia szuka. Zna swo-
je potrzeby, ale nie posiada kom-
petencji pozwalających ocenić, jaki 
środek zaradczy będzie najskutecz-
niejszy. Często też osoby odpowie-
dzialne za szukanie rozwiązań nie są w stanie 
jasno zdefiniować możliwych opcji. Wiele 
osób myli szkolenia z coachingiem grupo-
wym, grupowy z zespołowym, a indywidu-
alny z konsultacjami czy mentoringiem. Nie 
ma w tym nic dziwnego, gdyż z drugiej stro-
ny wiele firm świadczących podobne usłu-
gi nie do końca potrafi rozdzielić te pojęcia. 
Częściowo odpowiedzialny jest za to stan 
rynku coachingowego w Polsce – profe-
sją tą zajmuje się wiele osób, które nie mają 
do tego należytego przygotowania (krót-
kie, słabe merytorycznie kursy bądź w ogó-
le brak szkolenia). Częściowo jednak różne 
formy wsparcia zaczynają się coraz bardziej 
przenikać, co jest odpowiedzią na potrze-
by organizacji i sposób ich komunikowa-
nia. Problemem bywa też brak doświadcze-
nia wielu coachów w pracy z organizacjami, 
które jest niezbędne do zrozumienia ich 
sposobu funkcjonowania oraz ich potrzeb.

Firma poszukująca wsparcia często 
nie jest zainteresowana tym, czy otrzyma 
coaching, konsultacje czy szkolenie, lecz 
tym, czy problem zostanie rozwiązany. 
Z jej perspektywy wykonawca może więc 
nazwać usługę, jak mu się podoba. Taki 
stan rzeczy sprawia, że realizator zlece-
nia często też jest bardziej zainteresowa-
ny osiągnięciem efektu niż edukowaniem 
klientów co do tego, jaką formę wspar-
cia oferuje. A że profesje trenera, coacha, 
konsultanta czy mentora często są łączo-
ne w ramach jednej firmy, a nawet osoby, 
tym łatwiej ulec pokusie, żeby działać, za-
miast tłumaczyć. Wydawać by się mogło, 
że dopóki klient jest zadowolony z efek-
tu, nie ma problemu – wilk syty i owca 

Wdrażanie coachingu  
krok po kroku

Współpraca między organizacją 
potrzebującą wsparcia w formie 
coachingu a firmą dostarczającą 

takiego wsparcia jest obarczona dużym 
ryzykiem błędu. Dzieje się tak z kilku 

powodów. 

cała. Taki chaos informacyjny i pojęcio-
wy nie służy jednak rynkowi i rozmowom 
między firmami potrzebującymi wsparcia 
a tymi, którzy je zapewniają. 

Zanim bowiem dojdzie do pozytyw-
nego zakończenia projektu w postaci zre-
alizowania celów stawianych w coachingu 
(czy szkoleniu bądź konsultacji), należy 
ów coaching przeprowadzić, a wcześniej 
uzgodnić warunki, sposoby i tryb jego re-
alizacji. To zaś ciężko zrobić, nie mając 
świadomości, jakimi prawami rządzi się 
dana forma wsparcia, jakie metody wyko-
rzystuje oraz czego można spodziewać się 
po jej wynikach. Każda z nich ma bowiem 
inną formę, czas trwania, inny sposób in-
terakcji z uczestnikami oraz, co często jest 
najistotniejsze z perspektywy usługobior-
cy, cenę. Często zdarza się, że klient pod 
hasłem coaching oczekuje szkolenia albo 
konsultacji i w ramach uzgadniania kon-
traktu stara się uwzględnić cele czy me-
tody właściwe dla tych właśnie rodzajów 
wsparcia. Niedoprecyzowanie tych kwe-
stii może skutkować nieporozumieniami, 
trudnościami w komunikacji, frustracją 
czy nawet fiaskiem projektu. Obustron-
ne zrozumienie tego, co będzie się dzia-
ło w jego ramach, jest kluczowe dla efek-
tywnej współpracy i realizacji celów. O co 
trzeba więc zadbać?

Ustalenie potrzeb 

Pierwszym krokiem na drodze do 
wdrożenia skutecznego procesu coachin-
gowego jest właściwe zdiagnozowanie ce-
lów i potrzeb. Im lepiej organizacja wykona 

ten element, tym łatwiej będzie jej 
szukać odpowiedniego wykonaw-
cy i tym szybciej będzie można 
ustalić warunki współpracy. Może 
się to wydawać banałem, ale wiele 
firm nie do końca wie, co jest pro-
blemem w danej sytuacji, dostrze-

ga jego efekty, ale nie potrafi dotrzeć do 
przyczyn. W rezultacie zapytania ofertowe 
bywają nieadekwatne. Na przykład organi-
zacja poszukuje szkolenia z komunikacji, 
kiedy tak naprawdę potrzebuje coachingu 
zespołu nastawionego na budowę współ-
pracy między zespołem a liderem, albo po-
szukuje mediacji w miejscu, gdzie o wiele 
skuteczniejszy będzie coaching menedżer-
ski. Wynika to zarówno z mylnie stawia-
nych diagnoz, jak i braku świadomości, ja-
kie środki zaradcze będą w danej sytuacji 
skuteczne. W obu przypadkach pomo-
cą powinna służyć firma mająca wykonać 
dany projekt.

Wybór firmy świadczącej 
usługę coachingową

Dobrą firmę coachingową charakte-
ryzuje bowiem nie tylko zdolność prze-
prowadzenia skutecznego coachingu, lecz 
także aktywna pomoc w jego przygoto-
waniu oraz wsparcie merytoryczne i kon-
sultacyjne w jego wdrażaniu.

Profesjonalista pomoże określić po-
trzeby, wybrać najbardziej adekwatne 
rozwiązania, będzie towarzyszył w ko-
munikowaniu projektu uczestnikom, na 
bieżąco wspierał zarówno osoby bezpo-
średnio objęte coachingiem, jak i dział 
personalny czy menedżerów odpowie-
dzialnych za projekt. Będzie także mo-
nitorował zmiany i proponował dalsze 
ścieżki rozwoju.

Ze względu na złożoność procesów 
zachodzących w organizacji, a co za tym 
idzie mnogość potencjalnych potrzeb 

GRZEGORZ ZAWIŁOWSKI grzegorz.zawilowski@ccinnovation.pl
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i oferowanych rozwiązań, zdolność fir-
my coachingowej do wsparcia konsulta-
cyjnego (edukacyjnego) przy projekcie 
jest ważnym kryterium jej wyboru. 

Niezależnie od tego, czy organiza-
cja dobrze rozpoznała swoje potrze-
by i wie, jakiego rodzaju wsparcia szu-
ka, wybór odpowiedniego usługodawcy 
nie jest rzeczą prostą, przede wszystkim 
dlatego, że konkurencja na rynku jest 
bardzo duża, wiele jest też sposobów 
rozumienia coachingu i metod jego pro-
wadzenia. Większość firm jest też dość 
sprawna w sztuce autoprezentacji, tak 
więc łatwo utonąć w obiecujących za-
pewnieniach, obco i poważnie brzmią-
cych skrótach oraz gąszczu akredytacji 
czy opowieści o projektach realizowa-
nych w ramach szerokiej międzynaro-
dowej współpracy. Nic więc dziwnego, 
że wiele organizacji szuka usługodawcy 
przez system poleceń. Nie jest to, całe 
szczęście, jedyna droga. Dobrym, choć 
czasochłonnym pomysłem jest spotka-
nie i rozmowa z każdym z oferentów. 
Ważne jest sprawdzenie, jakie mają do-
świadczenia w żądanym temacie, jak 
rozumieją coaching, jakimi metodami 
będą go prowadzić czy też jakie mają 
przygotowanie merytoryczne do pracy 
w zawodzie (akredytacje, wyszkolenie 
itp.). Taka analiza porównawcza pozwa-
la sprawdzić, na ile sposób pracy danej 
firmy czy coacha będzie odpowiadał 
potrzebom i kulturze organizacji. Jest 
to dłuższa droga niż przeglądanie nad-
syłanych ofert, ale z reguły daje pełniej-
szy wgląd w to, co dany oferent rzeczy-
wiście sobą reprezentuje – kluczowa 
bowiem nie jest liczba organizacji wy-
mienionych w portfolio, a zdolność zro-
zumienia problemu i wypracowania 
zindywidualizowanego rozwiązania.

Jasne i klarowne 
rozplanowanie projektu – 

cele, czas, koszty
Jak już wcześniej zostało wspomniane, 

wybrany usługodawca powinien służyć or-
ganizacji wsparciem w wypracowaniu ce-
lów i ram projektu, natomiast nie zwalnia to 
organizacji ze stworzenia własnych założeń 
opartych na autodiagnozie oraz możliwo-
ści ekonomicznych i logistycznych. W ra-
mach dialogu obie firmy powinny wypra-
cować, co jest możliwe w danych realiach. 
W zależności od celu, czasu i finansów, ja-
kie organizacja postanowi przeznaczyć 
na projekt, dobiera się możliwie skutecz-
ne narzędzia. Wzajemna konfiguracja tych 
czynników będzie decydowała o rodzaju 
wprowadzanych działań. Zadaniem usłu-
gobiorcy jest takie dobranie metod, by móc 
maksymalnie pomóc w ramach możliwo-
ści danej organizacji. Tutaj bardzo ważne 
jest doświadczenie firmy coachingowej we 
współpracy z organizacjami, które jest nie-
zbędne, żeby pogodzić, czasami mogłoby 
się wydawać, sprzeczne wytyczne i założe-
nia. To jest też moment, w którym może się 
okazać, że w ramach tychże założeń wdro-
żenie skutecznego programu wsparcia jest 
niemożliwe. Odpowiedzialna firma nie bę-
dzie brnęła w projekt, a rzetelnie poinfor-
muje usługobiorcę, jakie czynniki należy 
zmienić, żeby osiągnięcie celów było możli-
we. Czym większa świadomość organizacji 
oraz elastyczność obu podmiotów w trakcie 
planowania procesu, tym większa szansa, że 
będzie on skuteczny i zakończy się satysfak-
cją dla obu stron. 

Jeżeli zostaną ustalone cele, logistyka 
i warunki finansowe, może się wydawać, 
że kluczową rolę w osiągnięciu celu przej-
muje już samo działanie. Jest to oczywiście 
prawda, ale warto pamiętać o roli, jaką od-

grywa klarowna komunikacja w trakcie pro-
jektu. Projekty coachingowe w firmach czę-
sto są rozłożone w dość długim czasie (np. 
pół roku, rok). Dla dynamicznie zmienia-
jącej się organizacji jest to bardzo dużo, 
tak więc ustalenia poczynione na początku 
współpracy mogą się częściowo lub w peł-
ni dezaktualizować w trakcie trwania pro-
cesu. Kluczowy dla sukcesu w takiej sytu-
acji jest stały przepływ informacji między 
firmą i osobami bezpośrednio uczestniczą-
cymi w projekcie. Korekty mogą wyma-
gać zmiany struktury, personalne, strategii 
czy pojawiające się konflikty. Nawet jeśli te 
utrudnienia nie dotyczą bezpośrednio osób 
biorących udział w projekcie, ze względu na 
skomplikowanie systemu, jakim jest organi-
zacja, mogą wywierać na nie wpływ. Istotne 
są więc spotkania kontrolne między strona-
mi, które pozwalają sprawdzić, czy projekt 
zmierza we wskazanym kierunku, czy pra-
ca przynosi efekty i czy wymaga wprowa-
dzenia korekt. 

Powyższy artykuł jedynie sygnalizuje 
wyzwania, które stoją przed organizacjami 
szukającymi wsparcia zewnętrznego. Gdy-
by jednak postarać się wyciągnąć esencję 
z tego, co jest niezbędne do osiągnięcia suk-
cesu, to będzie nią klarowna, oparta na za-
ufaniu komunikacja. Odpowiedzialność 
za owocną współpracę ponoszą obie stro-
ny. Czym większa będzie świadomość or-
ganizacji, na czym polega coaching, czego 
można się w jego ramach spodziewać i co 
jest możliwe, oraz świadomość firmy co-
achingowej, co się dzieje w organizacji, jakie 
są motywacje i dążenia uczestników, tym 
większa szansa na sukces. 

Grzegorz Zawiłowski
coach, trener;  

konsultant 
CC Innovation
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Dodatkowo coraz trudniej 
jest uzyskiwać pożądane efekty, 
stosując jeden system czy jed-
ną metodę wobec wszystkich 
osób z zespołu, szczególnie jeśli 
mamy tam dużą różnorodność 
wiekową. Obecne zróżnicowa-
nie w podejściu do życia między 
kolejnymi pokoleniami, czy nawet gru-
pami wiekowymi, stają się coraz bardziej 
drastyczne. Jak poradzić sobie z budowa-
niem motywacji pracowników o bardzo 
rożnych potrzebach i życiowych prio-
rytetach? Jak uzyskiwać zaangażowanie, 
niekoniecznie stosując wyłącznie meto-
dę „kija i marchewki”? Czy można sku-
tecznie budować zaangażowanie ludzi, 
nie tworząc skomplikowanych syste-
mów, wymagających dużych zasobów 
czasowych?

Przykładowo można główne katego-
rie źródeł motywacji ustrukturalizować 
w takich kategoriach, jak:

Dochodowość

Dla osoby o silnej potrzebie docho-
dowości ważne będą możliwości zarob-
kowe, a także możliwości dorobienia, pre-
mii oraz uzyskiwania innych materialnych 
korzyści z wykonywanej pracy. Może sil-

Personalizacja 
w budowaniu motywacji

nie motywować dodatkowa praca za do-
datkowe pieniądze, system materialnych 
benefitów bądź premie funkcyjne.

Uznanie i docenienie

Dla osoby o silnej potrzebie uznania 
i docenienia ważne będzie zainteresowanie 
menedżera osiąganymi rezultatami, po-
chwała i komplementowanie. Motywować 
może postawa menedżera, który dostrzega 
nawet drobne powody do wyrażenia pozy-
tywnej oceny.

Szacunek i prestiż

Dla osoby o silnej potrzebie szacun-
ku i prestiżu ważne będzie upublicznianie 
wyróżnień, znaczenia, wpływu i możliwo-
ści decyzyjnych. Silnie motywujące stają 
się wszelkie artefakty prestiżu (nazwa sta-
nowiska, publiczne pochwały, oficjalne 
uwzględnianie przy decyzjach itp.)

Samodzielność 
i autonomia

Dla osoby o silnej potrze-
bie samodzielności i autonomii 
istotna będzie swoboda zarzą-
dzania własną pracą, nienarzu-
canie sztywnych reguł, moż-

liwość czerpania korzyści z własnych 
osiągnięć, brak uzależnienia od efektów 
pracy innych. Dobrze pasuje tu samo-
dzielne stanowisko bądź odpowiedzial-
ność projektowa.

Wartość  
pracy

Dla osoby przeświadczonej o tym, 
że wykonywana przez nią praca ma do-
niosłe znaczenie, ważne będzie komu-
nikowanie o wpływie osiąganych przez 
nią rezultatów na inne wyniki czy pra-
cę innych ludzi. Samo podkreślanie nie-
zbywalności jej pracy staje się już sil-
nym bodźcem motywacyjnym. Pasuje 
tu przykładowo rodzaj pracy koordynu-
jącej bądź przygotowawczej lub pracy 
nacechowanej silnym poczuciem reali-
zowanej misji. Sprzyja środowisko pra-
cy, gdzie wartości są określone i komu-
nikowane.

Na temat motywacji ludzi w organizacji 
napisano już niejedną książkę 

i stworzono niejedną koncepcję. 
Często jednak okazuje się, że w zwykłej 

codzienności menedżera mogą 
sprawdzić się jedynie proste i łatwe 

w użyciu rozwiązania. 

PAWEŁ KOPIJER pawel@2cconsulting.pl
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MOTYWACJA

Nacisk, presja

Dla osoby potrzebującej do mobili-
zacji presji i nacisku ważne będzie odpo-
wiednie dzielenie zadań i pracy, by ogra-
niczać możliwość „zostawiania rzeczy na 
ostatnią chwilę”. Motywujące są wszelkie 
systemy kontroli, w tym też autokontro-
li, gdzie pracownik na bieżąco może sam 
skontrolować swoją terminowość i sku-
teczność. 

Relacje międzyludzkie

Dla osoby o silnej potrzebie budowa-
nia i podtrzymywania dobrych relacji z in-
nymi pracownikami i partnerami w orga-
nizacji (w tym także z szefem) szczególnie 
ważne będzie poczucie pracy w atmosfe-
rze życzliwości, przychylności, tolerancji 
i wzajemnego wspierania się, w tym rów-
nież emocjonalnego. Dość często taki pra-
cownik jest dobrym animatorem atmosfe-
ry i integracji w obrębie zespołu i taka rola 
może być dla niego motywująca.

Poczucie rozwoju

Dla osoby o silnej potrzebie rozwo-
ju ważne będzie poczucie, że środowisko 
pracy sprzyja nowym wyzwaniom, wy-
magającym nowych kompetencji, ale da-
jącym też możliwości awansu, nie tylko 
stanowiskowego, lecz także eksperckigo 
bądź poziomego (rotacje w obszarach od-
powiedzialności).

Oczywiście w danej organizacji moż-
na wykorzystać dowolną strukturę kluczo-
wych potrzeb człowieka, których stopień 
zaspokojenia będzie determinował zarów-
no motywację do wzmożonego wysiłku, jak 
i poczucie satysfakcji i zadowolenia z pra-
cy w danym zespole. Technicznie może być 
bardzo pomocne stworzenie umownej ska-
li (np. 5-stopniowej) nasilenia znaczenia dla 
poszczególnych kategorii potrzeb, co umoż-
liwi menedżerowi łatwe, choć szacunkowe, 
sprofilowanie motywacji każdego ze swoich 
podwładnych. Mając wyznaczone umowne 
profile motywacji, przełożony może je brać 
pod uwagę w codziennych sytuacjach, gdy 

np. zleca zadania, obsadza role w projekcie, 
deleguje na szkolenia, wyznacza liderów ini-
cjatyw czy powierza podwładnym specy-
ficzne lub dodatkowe obowiązki. Starając 
się, na tyle, na ile to możliwe, dopasować 
w swoich decyzjach do ważnych dla swo-
ich ludzi aspektów pracy, ma ogromne szan-
se realnie wpłynąć na ich bieżące zaanga-
żowania i całościowe zadowolenie z pracy. 
Menedżer może „dawać ludziom to, czego 
oni głównie oczekują”, na tysiące sposobów, 
i to właśnie codzienne zarządzanie sprawia, 
że jedne zespoły są bardziej zaangażowa-
ne, a inne mniej. Indywidualne Profile Mo-
tywacji, jako narzędzie do diagnozowania 
czynników motywujących pracowników 
i podstawa podejmowania motywujących 
działań i decyzji, staje się codziennym, real-
nym wsparciem w uzyskiwaniu wysokiego 
zaangażowania ludzi.

Paweł Kopijer
prezes 2C Consulting
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„Pracownicy Apple nie two-
rzą samych produktów – tworzą 
rzeczy niesamowite, które potra-
fią rewolucjonizować całe bran-
że. To dzięki tym pracownikom 
– ich różnorodności i różnorod-
ności ich pomysłów innowacyj-
ność cechuje wszystko, co robi-
my; od odkrywczych technologii, 
po rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, z których cała 
branża może brać przykład”. Tymi słowami firma zachęca zain-
teresowanych do składania aplikacji o pracę. Oprócz możliwości 
wpływania na rozwój świata Apple ma do zaoferowania wysokie 
wynagrodzenia i wiele ciekawych benefitów.  

Doskonałe świadczenia pracownicze

Firma jest znana z tego, że zapewnia pracownikom dosko-
nałe świadczenia pracownicze, w tym medyczne, 12 dni płatne-
go urlopu wypoczynkowego, odpowiednik polskiego III filaru 
– 401k oraz FSA (Flexible Spending Account), czyli pracowni-

Benefity pracowników 
Apple Inc.

Apple to amerykańska korporacja 
produkująca elektronikę użytkową, 

słynąca z takich produktów, jak:  
MAC, iPod, iPad czy iPhone.  
W 2014 r. firma zatrudniała  

98 tys. osób na całym świecie, z czego 
większość zatrudnionych było 

w handlu detalicznym. 

cze konto na wydatki medyczne 
i opiekę nad dziećmi. Polega ono 
na tym, że pracownik wpłaca na 
FSA pewną kwotę do granicy wy-
znaczonej przez pracodawcę i po-
krywa z niego wydatki medycz-
ne, nierefundowane przez firmę 
ubezpieczeniową oraz koszty 
opieki nad dzieckiem. Wpłata  

3  000 USD pozwala zaoszczędzić 750 USD osobie w 25 pro-
centowym przedziale podatkowym. Ponadto dochodzą do tego 
oszczędności na podatkach stanowych i lokalnych. 

W 2014 r. Apple poszerzyło listę benefitów pracow-
niczych. Firma zaczęła oferować dłuższe urlopy rodziciel-
skie, rozszerzono program dotacji do kredytów studenckich. 
W tym samym roku firma stwierdziła, że będzie wspierać swo-
ich pracowników, którzy zdecydowali się działać dobroczyn-
nie. Apple postanowiło płacić 25 USD za każdą godzinę pracy 
non-profit swojego pracownika. Sumę wypłat ograniczono do  
10 tys. USD na pracownika. Kolejną zmianą było zapewnie-
nie pomocy członkom rodziny pracownika w przypadku jego 

EWELINA JURCZAK
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śmierci. Z kolei w ramach polityki urlopów macierzyńskich ko-
biety w ciąży mogą zakończyć pracę na cztery tygodnie przed 
rozwiązaniem i wrócić do niej 14 tygodni później. Oczekują-
cym narodzin ojcom lub rodzicom adopcyjnym przysługuje 
urlop w wymiarze 6 tygodni. 

Największym plusem pracy w Apple jest 
praca w Apple

Tak, i to wcale nie opinia menedżerów, a samych pracow-
ników Apple. Business Insider przyjrzał się opiniom pracow-
ników firmy Apple pozostawionym na forach Glassdoora. 
Kilkunastu byłych i obecnych pracowników stwierdziło, że naj-
większym plusem pracy dla Apple jest poczucie, że ta praca jest 
naprawdę ważna i ma wpływ na cały świat. Ta praca to świetna 
okazja do poznania innowacyjnych produktów, a nawet możli-
wość uczestniczenia w procesie ich tworzenia. Jest to świetna 
okazja, aby pracować z najlepszymi fachowcami w swoich dzie-
dzinach, którzy całkowicie oddani są nauce i pracy, a przede 
wszystkim chcą rozwijać technologie. Steve Jobs powtarzał, że 
w swojej drużynie chce mieć tylko najlepszych pracowników. 
Zatrudnieni w Apple uważają, że ich praca jest niezwykle pre-
stiżowa. Doceniają środowisko, w którym funkcjonują, i ducha 
zespołowej współpracy. Co więcej: pracownicy cenią sobie po-
czucie przynależności i wspólnoty. Jeden z nich napisał na fo-
rum: „gdziekolwiek pójdziesz, zyskasz rodzinę”. Zespół Apple 
jest młody, większość pracowników jest w wieku 30–40 lat. Są 
to ludzie mający już sporą wiedzę i doświadczenie, przyjaciel-
sko nastawieni do innych pracowników. 

Apple oferuje też wiele możliwości awansu w firmie. Jeden 
pracownik zaznaczył na portalu Glassdoor, że firma zapewnia 
wiele „wspaniałych szkoleń". Apple stawia na rozwój swoich pra-
cowników, bo technika rozwija się w niezwykle szybkim tempie. 
Na polskiej stronie można znaleźć wypowiedź jednego z długo-
letnich pracowników Harolda Welcha: „30 lat pracy w Apple na-
uczyło mnie przede wszystkim jednej rzeczy – że wszystko się 
zmienia. Technologie, zespoły projektowe, zakresy obowiąz-
ków – wszystko może się zmienić w mgnieniu oka i musisz mieć 
dość elastyczności, żeby przyjąć każdą zmianę z pełnym prze-
konaniem". Niektórych pracowników te ciągłe zmiany pocią-
gają, a możliwość pracy w takim środowisku jest dla nich praw-
dziwym benefitem. Mogą nie tylko obcować z najnowszymi 
technologiami, ale i sami je tworzą.  

Pieniądze to nie wszystko, ale wszystko 
bez pieniędzy…

Wielu pracowników, którzy wypowiadają się o firmie, jako 
jedną z największych korzyści wynikających z pracy dla tego 
giganta wymieniają wysokie wynagrodzenie. Według serwisu 
PayScale przeciętne wynagrodzenie inżyniera oprogramowania 
to około 76 tys. USD rocznie. Według Glassdoora tacy inżynie-
rowie w Apple, w zależności od poziomu doświadczenia, zara-
biają około 100 tys. USD rocznie. 

Ceny produktów oferowanych przez firmę są stosunkowo 
wysokie, a cieszą się one ogromną popularnością, dlatego pra-
cownicy firmy są zadowoleni ze zniżek pracowniczych. Nie-
którzy z nich twierdzą, że są dumni z tego, że tworzą tak wyso-

kiej klasy sprzęt, a każda premiera sprawia, że czują ekscytację. 
Osobom zatrudnionym w Apple przysługuje rocznie 25 proc. 
zniżki na iPod, iPad bądź komputer. Po 90 dniach pracy, pra-
cownik może wybrać 500 USD rabatu na Maca (wyłączając 
wersję mini) albo 250 USD zniżki na i Pad (ta zniżka może być 
powtórzona dopiero po 3 latach). 

Warto również zauważyć, że benefity pracownicze w Apple 
przysługują zarówno pełnoetatowym pracownikom, jak i tym, 
którzy pracują w niepełnym wymiarze. Ponadto praca w Ap-
ple sprawia, że łatwiej jest znaleźć zatrudnienie gdzie indziej. 
Pracownicy uważają, że marka ma dobrą reputację, są to pro-
dukty wysokiej jakości, które tworzą specjaliści w swoich dzie-
dzinach, chętnie przyjmowani do innych firm po zakończeniu 
współpracy z Apple. 

Darmowe  
jabłka

Według pracowników, na terenie kampusu dostępne jest na-
prawdę dobre jedzenie, chociaż trzeba za nie samemu zapłacić. 
Apple nie oferuje aż tak wiele szalonych benefitów co Google 
i Facebook, ale nadal praca dla tego giganta jest bardzo atrak-
cyjna. Pracownicy Apple zachwycają się jedzeniem oferowanym 
przez Caffe Mac w głównej siedzibie firmy w Cupertino. Oprócz 
tego, na terenie głównej siedziby znajduje się Apple Wellness 
Center, gdzie pracownicy mogą zasięgnąć porady lekarza specja-
listy bądź nawet usunąć tatuaż, który okazał się złym wyborem. 

Biorąc pod uwagę nazwę firmy, to nie powinno być zbyt 
duże zaskoczenie. Mimo tego kilkoro obecnych pracowników 
Apple w Cupertino wyraziło zachwyt na forum Glassdoora, że 
firma dostarcza pracownikom bezpłatne jabłka.

Nietypowe  
benefity

Jakiś czas temu świat obiegła informacja, że Apple i Fa-
cebook chcą finansować swoim pracownicom usługi zamra-
żania komórek jajowych, aby mogły odłożyć macierzyństwo 
na później i jeszcze na jakiś czas poświęcić się karierze zawo-
dowej. Przy okazji przypomniano również, że Apple wspie-
ra też osoby chętne na adopcję, pokrywając większość kosz-
tów tego procesu. 

Ponadto pracownicy Apple mogą wyciszyć się podczas pra-
cy, udając się na medytację. Mogą oni medytować przez pół go-
dziny dziennie w czasie pracy i nie jest to czas stracony, bo w ten 
sposób znacznie wzrasta ich efektywność. 

Apple wprowadziło również program darmowych dojazdów 
do pracy, z którego korzysta 1600 pracowników. W ten sposób 
firma ogranicza liczbę samochodów na terenie kampusu, a po-
nadto dba o środowisko. Busy, którymi dojeżdżają pracownicy, 
korzystają z przyjaznego dla środowiska biopaliwa. Na program 
przeznaczono budżet w wysokości 35 mln USD. Obecny system 
zapewnia ponad 200 kursów do 55 lokalizacji. Ponadto pracow-
nicy mogą pobrać aplikację do śledzenia lokalizację autobusu, 
którym chcą dojechać do pracy. 

Ewelina Jurczak
Sedlak & Sedlak
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W odpowiedzi na to, niektó-
re firmy takie jak Google, Ap-
ple czy Zappos zdecydowały się 
na stworzenie specjalnych po-
koi przeznaczonych na krótkie 
drzemki w pracy. W Polsce na-
dal należy to do rzadkości. Na 
sen w pracy mogą sobie pozwolić pracownicy tylko nielicz-
nych międzynarodowych korporacji. Czy wprowadzenie ta-
kiego rozwiązania przez pracodawców rzeczywiście ma sens?

Korzyści i zagrożenia

Z analiz opublikowanych w czasopiśmie „Sleep” wynika, że 
10-minutowa drzemka redukuje niewyspanie i poprawia zdol-
ności poznawcze. Krótki sen w trakcie dnia zwiększa czujność 
i wydajność oraz zmniejsza liczbę błędów i wypadków przy pra-

Drzemka w pracy? 
Dlaczego nie

Blisko 30 proc. pracowników 
w Stanach Zjednoczonych skarży się 

na niewyspanie w pracy, co powoduje 
spadek ich wydajności. Według 

szacunków amerykańska gospodarka 
traci na tym rocznie blisko  

63 mld USD. 

cy. Z kolei badanie zrealizowane 
w NASA wśród pilotów i astro-
nautów (Rosekind M. i in., 1994) 
dowiodło, że 40-minutowy re-
laks poprawia wyniki o 34 proc. 
i zwiększa czujność o 100 proc. 
Ciekawych wniosków dostarcza 

również eksperyment przeprowadzony przez naukowców z Uni-
wersytetu Michigan (Goldschmied J. i in., 2015). Ich zdaniem 
pozwalanie pracownikom na sen w trakcie pracy może stać się 
tanią i prostą strategią zwiększania efektywności. Wspomniane 
badania zostały przeprowadzone wśród 40 osób w wieku 18 do 
50 lat. Po wykonaniu szeregu zadań uczestnicy zostali podziele-
ni na dwie grupy: część z nich miała możliwość 60-minutowej 
drzemki, a pozostali oglądali przez ten czas filmy. Okazało się, że 
osoby, które miały możliwość snu były znacznie bardziej skon-
centrowane i wykazywały większy zapał do wykonywania obo-

MARIA HAJEC
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wiązków zawodowych. Co więcej, były w stanie poświęcić wię-
cej czasu na rozwiązanie problemów, nie odczuwając przy tym 
frustracji czy zniechęcenia. Z kolei z innych badań wynika, że 
krótki sen zwiększa kreatywność pracowników i przyspiesza 
proces rozwiązywania problemów. Poza osiąganiem większej 
produktywności pracowników, pracodawcy 
czerpią również inne korzyści z oferowania 
benefitu w postaci drzemek w trakcie pra-
cy. Decydując się na takie rozwiązanie po-
kazują, że dbają o swoich podwładnych, a to 
sprzyja budowaniu atmosfery wzajemnego 
zaufania i lojalności.

Warto jednak zaznaczyć, że zbyt długa 
drzemka w trakcie pracy niesie za sobą pew-
ne zagrożenia. Istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że po śnie dłuższym niż 30 minut, 
pracownicy obudzą się zmęczeni i rozle-
niwieni (sleep inertia), a powrót do wyko-
nywanych zadań przedłuży się. Naukowcy 
twierdzą, że drzemka trwająca od 30 do 50 
minut może spowodować 15-minutowe uczucie rozprężenia, co 
nie wpływa korzystnie na efektywność zatrudnionych. Praco-
dawcy muszą się również liczyć z ryzykiem wystąpienia poku-
sy nadużycia (moral hazard) czyli zapomnienia o obowiązkach 
zawodowych na rzecz odpoczynku w godzinach pracy. Może się 
zdarzyć, że pracownicy nie będą w stanie wrócić do wykonywa-
nych zadań na takim samym poziomie zaangażowania jak przed 
przerwą.

Pracodawcy oferujący tzw. „nap roomy” 
jako dodatkowy benefit

W 2015 r. tylko 2 proc. amerykańskich firm oferowało swoim 
pracownikom tzw. „nap roomy” jako benefit – wynika z raportu 
przygotowanego przez stowarzyszenie SHRM. Odsetek ten spadł 
w porównaniu z 2011 r. o 4 p.p. Równocześnie mniej niż 1 proc. 
organizacji planuje wprowadzić tego typu rozwiązanie w najbliż-
szym roku. Z kolei w badaniu przeprowadzonym przez National 
Sleep Foundation, 34 proc. amerykańskich pracowników zade-
klarowało, że pracodawcy zezwalają im na okazjonalne drzemki 
w tracie pracy, przy czym tylko 16 proc. ma do dyspozycji specjal-
nie zaadoptowane do tego celu pomieszczenia.

Korporacje Nike i Google jako pierwsze pozwoliły na 
drzemki swoim pracownikom, a nawet udostępniły im spe-
cjalnie do tego przeznaczone pokoje. Jak przystało na firmę 
znajdującą się na czele listy najprzyjaźniejszych miejsc pracy, 
Google oferuje nowoczesne miejsca sprzyjające odpoczynko-
wi, gdzie znajdują się specjalne kapsuły Energy Pod. To samo 
rozwiązanie wprowadzono w nowojorskiej siedzibie portalu 
Huffington Post. Wspomniane kapsuły posiadają wbudowa-
ną funkcję monitorowania snu, co pozwala pracownikom na 
obudzenie się w odpowiednim momencie, uzależnionym od 
celu drzemki. Amerykański producent lodów Ben & Jerry’s 
również stara się podążać za tym trendem. Krótkie drzemki 
są tam nie tylko dozwolone, ale również mile widziane przez 
menedżerów. W specjalnie wyciszonych pokojach pracowni-
cy mogą się oddać marzeniom sennym. Wśród amerykańskich 
firm sprzyjających odpoczynkowi warto również wymienić 

Apple, Cisco, Procter & Gamble, Uber, a także Zappos.
Pokoje przeznaczone do drzemek nie sprawdziły się jednak 

we wszystkich firmach. W 2013 roku kanadyjski start-up Askfor-
Task.com zdecydował się na stworzenie specjalnego pokoju prze-
znaczanego na drzemki dla programistów (Goodman M., 2014). 

Niestety od samego początku menedżerowie 
zorientowali się, że sen w trakcie pracy wpły-
wał negatywnie na produktywność ich pra-
cowników. Jak wspomina Nabeel Mushtaq, 
prezes zarządu oraz współzałożyciel firmy, po 
piętnastominutowych drzemkach pracowni-
cy wracali do swoich obowiązku rozleniwieni 
lub spędzali zbyt dużo czasu w kuchni, przez 
co marnowali od pół do półtorej godziny dnia 
pracy. Sześć miesięcy od wprowadzenia drze-
mek w pracy okazało się, że nawet najlepsze 
zespoły realizowały swoje tygodniowe pla-
ny zaledwie w 55 proc., podczas gdy przed 
wdrożeniem tego rozwiązania ich skutecz-
ność wynosiła 85 proc. (spadek o 30 p.p.). 

Jak widać zdania na temat skuteczności benefitu w postaci 
tzw. „nap roomów″  są podzielone. Przykłady dużych firm wska-
zują na to, że pracodawcy powinni zastanowić się nad wdroże-
niem takiego rozwiązania. Z drugiej strony w przypadku ma-
łych, dopiero rozwijających się organizacji, znacznie bardziej 
efektywne może okazać się wprowadzenie pokoi relaksu, gdzie 
pracownicy mogą odpocząć w nieco bardziej aktywny sposób.

Może się wydawać, że wprowadzenie tzw. „nap roomów″ 
w Polsce jest mało realne. Wśród niektórych osób (w tym rów-
nież pracodawców) panuje przekonanie, że sen w pracy rozleni-
wia. Naukowcy twierdzą jednak, że krótki odpoczynek od pracy 
w postaci drzemki może być idealnym sposobem na podniesie-
nie wydajności. Pozostaje mieć więc nadzieję, że polskie firmy 
docenią pozytywne aspekty tego rozwiązania i zaoferują swoim 
pracownikom benefit w postaci snu w godzinach pracy.

Maria Hajec
Sedlak & Sedlak
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[14.07.2016];
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5 Rosekind M. i in. (1994), Crew Factors in Flight Operation IX: Ef-
fects of Planned Cockpit Rest on Crew Performance and Alertness in 
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STYL ŻYCIA

Już w starożytności wielcy fi-
lozofowie podkreślali zbawien-
ny wpływ aktywności fizycznej na 
zdrowie i życie. Arystoteles twier-
dził, że ruch jest życiem. Nadwor-
ny lekarz królów polskich – Woj-
ciech Oczko uważał, że „ruch jest w stanie 
zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie 
leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”. 

W połowie lat 60-tych pewien austriac-
ki aktor zdobył pierwszy tytuł Mr Universe, 
a jego zdjęcia prezentujące spektakularne 
mięśnie przez dziesięciolecia zdobiły ścia-
ny wielu siłowni inspirując innych do bu-
dowy super ciała. Kilka dekad temu nie tyl-
ko kulturystyka była popularna, rodził się 
wtedy również inny trend. W latach 70-tych 
dr Kenneth Cooper, lekarz z NASA, stwo-
rzył program ruchowy by zwiększyć wydol-
ność organizmów kosmonautów – specjal-
ny zestaw ćwiczeń fizycznych powodował 
zwiększone pobieranie tlenu przez ich orga-
nizmy. Tak narodził się aerobik, później roz-
sławiony jeszcze bardziej przez Jane Fondę 
i niezwykłą popularność zajęć ruchowych 
z muzyką w Hollywood. Obecnie mamy 
do dyspozycji liczne programy ruchowe, 
zaawansowaną technologię w służbie no-
wych rozwiązań – np. nieobciążających sta-
wów, coraz atrakcyjniejszą infrastrukturę 
sportowo-rekreacyjną, jak również łatwiej-
szy dostęp do informacji na temat aktyw-
ności fizycznej oraz zdrowego trybu życia. 
Nie wspominając już o licznych progra-
mach zwiększających świadomość społecz-
ną w tym zakresie. 

O aktywności słów kilka

Na początku 2016 roku pojawiła się 
w mediach informacja, która jednych za-
skoczyła, dla innych była przysłowiową 
oczywistą oczywistością. Otóż Instytut 

Między bicepsem  
a samorozwojem

JOLANTA JĘDRYSEK

Dobra wiadomość jest taka, że Polacy 
są coraz bardziej aktywni fizycznie, 

a jeszcze lepsza, że nie liczy się 
już tylko szybki efekt lub budowa 

spektakularnych mięśni, lecz świadome 
i długotrwałe zmiany w stylu życia. 

Żywności i Żywienia opublikował nową 
wersję piramidy żywienia, w której fun-
dament stanowi wyłącznie aktywność fi-
zyczna zalecana codziennie - przynaj-
mniej przez 30 minut. 

Od wielu lat takie podejście do ru-
chu zaleca Światowa Organizacja Zdro-
wia. Oczywiście ruszamy się coraz więcej, 
rośnie również świadomość społeczna 
w tym zakresie. Według TNS Polska nie-
mal jedna trzecia Polaków uprawia sport 
lub inne formy aktywności fizycznej, i co 
ciekawe jest to aktywność regularna – od-
bywa się co najmniej trzy razy w tygodniu. 
Chętnie jeździmy na rowerze, chodzimy 
na basen czy biegamy. Rozwój w tym za-
kresie wspiera również popularny wśród 
pracowników Program MultiSport, któ-
ry od wielu lat promuje wśród pracodaw-
ców ideę wspierania aktywności fizycznej 
w zespole. Obecnie w programie uczest-
niczy blisko 700 tysięcy osób, które mogą 
korzystać z blisko 4 tysięcy obiektów 
sportowo-rekreacyjnych. To grupa świa-
doma i oczekująca odpowiedniej infra-
struktury sportowej, która deklaruje, że 
z kartą sportową zwiększa się ich moty-
wacja do aktywności fizycznej.

To działa! 

Po pierwsze ćwiczenia fizyczne wpły-
wają korzystnie na ogólny stan zdrowia, 
po drugie aktywność fizyczna poprawia 
kondycje oraz ogólne samopoczucie. I co 
najważniejsze – nie trzeba trenować cięż-
ko. Już kilkanaście minut ruchu urucha-

mia machinę, jaką jest nasze cia-
ło - przyspieszone krążenie krwi 
w żyłach zwiększa liczbę ude-
rzeń serca na minutę, co popra-
wia jego wydolność, minimali-
zuje ryzyko powstania chorób 

krążenia. Wysiłek fizyczny wpływa rów-
nież zbawiennie na wytrzymałość mięśni 
oddechowych, ponieważ zwiększona czę-
stotliwość oddychania uczy organizm wy-
korzystywać sprawniej tlen, co usprawnia 
proces wymiany gazowej.

Wysiłek podczas regularnych ćwiczeń 
sprawia, że organizm wydziela endorfiny, 
potocznie nazywane hormonami szczęścia. 
To one wprawiają człowieka w lepszy na-
strój, pomagają sie zrelaksować, zapomnieć 
o problemach i pozbyć się stresu. W efekcie 
ćwiczący jest bardziej wypoczęty, odprężo-
ny i ma większą ochotę na podejmowanie 
nowych wyzwań. To wpływa również na 
efektywność w pracy, ponieważ szczęśliwy 
pracownik jest wydajniejszy, a do tego rza-
dziej choruje (co obniża absencję chorobo-
wą w firmie). Aktywność fizyczna zmniej-
sza również poziom lęku, poprawia jakość 
snu, a nawet potrafi poprawić samoocenę. 
Sport uczy regularności, jak również osią-
gania celów krok po kroku – to idealne na-
rzędzie do nauki systematyczności w dzia-
łaniach. Natomiast satysfakcji z osiągnięcia 
założonych celów nie da się porównać z żad-
nym uczuciem na świecie. 

Skupmy się jeszcze na jednym waż-
nym obszarze, na który intensywnie 
wpływa aktywność fizyczna, mianowi-
cie na hipokampie. Naukowcy z Uniwer-
sytetu w Illinois udowodnili, że regularne 
ćwiczenia aerobowe pozytywnie wpły-
wają na hipokamp, część mózgu odpo-
wiedzialną za pamięć i uczenie się, popra-
wiają również koncentrację. To powinno 
zmobilizować do ruchu nawet jego naj-
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większych przeciwników. Osoby regular-
nie uprawiające sport są nie tylko zdrow-
sze, ale również inteligentniejsze.

X, Y, C… 

To nie wyliczanka, to kolejne pokole-
nia pracowników. O pokoleniu X wiemy 
wiele, nie stanowią tak wielkiego wyzwania 
dla pracodawców, jak Igreki i pokolenie C.  
Pokolenie Y to osoby urodzone na przeło-
mie lat 80-tych i 90-tych, młode i ambitne. 
Wychowali się w dobie powszechnej glo-
balizacji i cyfryzacji. Odznaczają się wy-
soką pewnością siebie, a względem pra-
codawców są wymagający. Kiedy czują się 
docenieni, potrafią być niezrównanymi pra-
cownikami. Cenią zaangażowanie i etykę 
pracy. Krytycznie spoglądają na firmy, któ-
re nie dbają o środowisko naturalne czy kli-
mat, jak również nie wspierają równości 
w dochodach społeczeństwa (więcej: The 
Millenial Survey 2014, Deloitte i Millward 
Brown). Pokolenie Z to jeszcze większe wy-
zwanie. Jednak to dla nich ważnym czynni-
kiem w wyborze pracodawcy są i będą m. 
in. benefity, takie jak karty MultiSport, któ-
re wspierają zdrowy i aktywny tryb życia. 
Istotne będzie również podejście work-life 
balance. Dla młodych, ambitnych pracow-
ników ważny w wyborze pracodawcy jest 
jego wizerunek, realizowane na rzecz pra-
cowników działania dodatkowe, np. zwią-
zane ze wspieraniem zdrowego i aktywne-
go stylu życia. 

Rusz się, bo warto!

Moda na zdrowy tryb życia rozpo-
wszechnia się w zawrotnym tempie. Od-
powiednio zbilansowana dieta, rezygnacja 
z używek oraz regularny wysiłek fizyczny – 
to trzy filary, na których się opiera. Zwłasz-
cza ten trzeci jest istotny dla osób pracują-
cych w biurach. To z myślą o nich tworzone 
są programy wspierające zdrowy i aktywny 
styl życia, takie jak program MultiSport. Nie 
ćwiczysz? Zmień to, nawet drogą małych 
kroków. Na rynku dostępnych jest wiele 
różnego rodzaju rozwiązań, które pozwala-
ją się ruszyć. Warto się zaktywizować fizycz-
nie, nie tylko z powodu potrzeby posiadania 
idealnej rzeźby ciała czy schudnięcia, lecz by 
zachować młodość, sprawność fizyczną i in-
telektualną i stale dostarczać organizmowi 
odpowiednią dawkę endorfin. 

Jolanta Jędrysek 

Aktywność
to lepsze, dłuższe
i zdrowsze życie!

GŁOWA
relaks i endorfiny

SERCE
lepsze krążenie

ŻOŁĄDEK
szybszy metabolizm

MIĘŚNIE
większa wytrzymałość 
mięśni

KRĘGOSŁUP
proste, wzmocnione 
plecy

STAWY
poprawa ruchomości
i elastyczności stawów
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Bardzo dobrym dodatkiem do zdro-
wego stylu życia jest superfood – natural-
na żywność o wysokiej wartości odżyw-
czej będąca alternatywą dla otaczającej nas 
zewsząd żywności przetworzonej. Warto 
ją włączyć do codziennego jadłospisu ze 
względu na liczne walory zdrowotne.

Superfood to grupa produktów spo-
żywczych nieprzetworzonych, natural-
nego pochodzenia, szczególnie bogatych 
w składniki odżywcze, które wykazują 
bardzo pozytywny wpływ na nasz orga-
nizm – mówi Karolina Szczygieł, diete-
tyk kliniczny, członek Polskiego Towarzy-
stwa Dietetyki. - Nie istnieje dokładna 
definicja superfood, ale wysoka zawar-
tość witamin, składników mineralnych, 
antyoksydantów, błonnika, niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych, 
kwasów organicznych, enzymów oraz in-
nych substancji bioaktywnych to cecha, 
która charakteryzuje „superżywność”. 
Wprowadzenie ich do naszej codziennej 
diety może pomóc w zapobieganiu wystę-
powania chorób cywilizacyjnych, m. in. 
chorób układu sercowo-naczyniowego, 
chorób nowotworowych, schorzeń oczu, 
osteoporozy. Superfood jest pomocna 
przy niwelowaniu skutków przewlekłe-
go stresu czy zmęczenia, jak też poma-
ga w walce z wolnymi rodnikami, a więc 

Żywność, która leczy

opóźnia procesy starzenia się organizmu. 
Naukowe określenie superfood to 

żywność funkcjonalna, które znane jest 
od 1980 roku. W Japonii tak nazywa się 
żywność o zdrowotnym zastosowaniu 
FOSHU – Food for Specified Health Use. 
Choć nie jest ona lekiem, a pożywieniem, 
faktycznie zapobiega lub leczy choroby 
przewlekłe co jest udokumentowane licz-
nymi badaniami klinicznymi. W miarę jak 
nauka o żywieniu odchodzi od koncep-
cji „właściwego żywienia” w stronę „ży-
wienia optymalnego”, opracowywane są 
nowe rodzaje produktów, które mają po-
tencjał poprawy dobrostanu umysłowego 
i fizycznego, a także zmniejszenia ryzyka 
niektórych chorób. Konsumenci europej-
scy dopiero teraz przyzwyczajają się do 
takich innowacyjnych rodzajów żywno-
ści, zaś w Japonii ludzie korzystają z nich 
od dziesięcioleci. Dzięki temu świadomie 
wpływają na swoje zdrowie. 

Karolina Szczygieł podaje przykłady 
najczęściej wymienianych produktów su-
perfood: nasiona chia, algi (spirulina), ko-
mosa ryżowa, grzyby shiitake, jagody goji, 
jagody acai, maca czy trawa jęczmienna. 

Nasiona chia – nasiona szałwii hisz-
pańskiej, były głównym pożywieniem Az-
teków. Są bardzo dobrym źródłem wielo-
nienasyconych kwasów tłuszczowych, 

zawierają więcej kwasów omega 3 niż ho-
dowlany łosoś atlantycki, obniżają po-
ziom złego cholesterolu, obniżają ciśnie-
nie tętnicze krwi, działają dobrze na układ 
sercowo-naczyniowy. Są bardziej bogate 
w wapń niż mleko. Odznaczają się wyso-
ką zawartością pełnowartościowego biał-
ka, regulującego trawienie błonnika. 

Algi (spirulina) - Światowa Organiza-
cja Zdrowia uznała spirulinę za pokarm 
przyszłości. NASA włączyła ją do die-
ty swoim astronautom. Ta malutka zielo-
na alga jest na ziemi od 3,6 miliarda lat. 
Dostarcza witamin z grupy B, beta-karo-
teny, minerały, łatwo przyswajalne białko 
oraz silne przeciwutleniacze spowalnia-
jące procesy starzenia. Wydłuża wydol-
ność fizyczną oraz dodatkowo obniża stę-
żenie glukozy i lipidów we krwi przez co 
wspomaga proces odchudzania. W natu-
ralny sposób wspomaga oczyszczanie or-
ganizmu z toksyn, działa przeciwzapalnie. 
By przekonać się o właściwościach zdro-
wotnych spiruliny, trzeba ją na stałe wpro-
wadzić do jadłospisu, tak jak to robią Ja-
pończycy, którzy pod względem długości 
życia są światowym fenomenem. Wielu 
dożywa 100 lat, dzięki zdrowemu trybowi 
życia i odpowiedniej diecie bogatej w to, 
co daje morze, między innymi w algi. 

Komosa ryżowa (quinoa) – w Amery-
ce Południowej uprawiana od niemal pię-
ciu tysięcy lat. Jest źródłem pełnowarto-
ściowego białka (dlatego może znaleźć się 
w diecie wegetarian/wegan), wielonie-
nasyconych kwasów tłuszczowych, a tak-
że wielu witamin i minerałów. Wykazuje 
działanie przeciwalergiczne, przeciwza-
palne, przeciwgrzybicze, przeciwwiruso-
we i stymulujące układ odpornościowy. 

Grzyby shiitake – występują w Azji, 
w Polsce nie są zbyt popularne choć są 
dostępne. Wzmacniają odporność, są bo-
gate w witaminy z grupy B, witaminę D, 
składniki mineralne takie jak wapń, żela-
zo, cynk, kwas foliowy. Ich spożywanie 
pomaga się uchronić przed przeziębie-
niami oraz chorobami wirusowymi. Na 
terenie krajów azjatyckich oraz Stanów 
Zjednoczonych są zarejestrowane jako 
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surowiec do produkcji preparatów lecz-
niczych o działaniu przeciwnowotworo-
wym, immunomodulującym, bakterio-
bójczym blokującym uwalnianie z tkanek 
wirusa opryszczki. 

Zielony jęczmień – jest bogatym źró-
dłem witamin i składników mineralnych. 
Kupić go można w postaci proszku otrzy-
manego z kilkudniowej zielonej trawy 
jęczmienia. Pomaga utrzymać równo-
wagę kwasowo-zasadową w organizmie. 
Wspomaga przemianę materii, stosowany 
jest w dietach odchudzających. 

Warto wspomnieć, że mamy bardzo 
dużo polskich, lokalnych superfood, któ-
re spożywane są w naszym kraju od poko-
leń, nim jeszcze pojawiło się omawiane 
pojęcie – zauważa dietetyczka. Mam tu-
taj na myśli chociażby siemię lniane i olej 
lniany, czosnek, orzechy włoskie, żurawi-
nę, kaszę gryczaną, jarmuż, czarną jago-
dę, owoce rokitnika, czarnego bzu, miód 
i mleczko pszczele. Są to produkty, któ-
re dorównują tym egzotycznym zarów-
no wartością odżywczą, jak i korzystnym 
wpływem na zdrowie. 

Olej lniany – kwasy tłuszczowe ome-
ga 3 zawarte w oleju stymulują syntezę 
hormonów, stanową budulec dla tkan-
ki mózgowej oraz innych komórek orga-
nizmu. 

Czosnek – jest naturalnym antybioty-
kiem, ma silne właściwości antybakteryj-
ne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, 
a także obniżające ciśnienie krwi. 

Orzechy włoskie – dzięki zawartości 
omega 3 sprzyjają zahamowaniu miaż-
dżycy, zmniejszeniu złego cholesterolu. 
Przeciwdziałają chorobom neurodegene-
racyjnym, cukrzycy, chorobom układu 
krążenia. 

Żurawina – hamuje rozwój bakte-
rii w jamie ustnej, zakwasza mocz co po-
wstrzymuje namnażanie bakterii przy 
stanach zapalnych układu moczowego, 
przeciwdziała wrzodom powodowanym 
przez helicobakter pylori. 

Kasza gryczana – jedna z najzdrow-
szych kasz, ma dużą zawartość błon-
nika, roślinnego białka, jest bezglute-
nowa, pomaga w obniżeniu ciśnienia 
tętniczego. 

Jarmuż – jego spożywanie zaleca się 
przy problemach z układem krwionośnym, 
w alergiach, astmie, problemach z nerkami, 
wątrobą, na poprawę wzroku. Ma działanie 
bakteriobójcze, grzybobójcze. 

Owoce czarnego bzu – mają właści-
wości przeciwzapalne, wykazują korzyst-
ne działanie w chorobach reumatycznych 
oraz chorobach skóry. 

Miód – zdrowa alternatywa dla cukru, 
ma właściwości antybakteryjne, antywiru-
sowe, korzystnie działa na układ immunolo-
giczny, sercowo-naczyniowy i krwionośny. 

Zdaniem dietetyczki należy pamiętać, 
że wprowadzenie kilku produktów z gru-
py „superżywności” nie zastąpi prawidło-
wej, dobrze zbilansowanej diety oraz ak-
tywności fizycznej. Warto włączyć je do 
diety, ale są jedynie dobrym dodatkiem 
do zdrowego stylu życia. 

Ewa Stępień
health-partner  

w programie motywacyjno
-zdrowotnym Spirolife
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HR to dla pani human resources czy hu-
man relations?
Myślę, że i jedno, i drugie, w zależności od 
potrzeb biznesu. Choć jestem zdania, że 
HR sprowadzony tylko do zasobów ludz-
kich, do zapewnienia organizacji pracow-
ników niezbędnych do realizacji strategii, 
to zdecydowanie za mało. 

Właściwie dlaczego?
Za mało, bo w tym przypadku pra-
cowników traktuje się przedmiotowo, 
a nie podmiotowo. Po przeprowadzo-
nym procesie rekrutacji czy promocji 
wewnętrznej trzeba stworzyć ramy, aby 
ludzie byli jak najbardziej zaangażowani 
i zainteresowani sukcesem firmy i swo-
im własnym. To już jest obszar HR rozu-
mianego jako human relations. Chodzi 
o kreowanie i wspieranie takiej atmos-
fery pracy w organizacji, która sytuuje 
pracownika w roli świadomego twór-
cy, współautora rezultatu biznesowe-

DNA firmy sprzyja 
budowaniu zaangażowania

Z Dorotą Wójcik-Czarzasty, dyrektor zasobów ludzkich w Leroy Merlin Polska (Grupa Adeo), rozmawiała Joanna Rubin

go. Czyli jest rola procesowa rekrutacji, 
ale oprócz tego jest jeszcze rola tworze-
nia warunków – zarówno tych fizycz-
nych, jak i tych, które łączą się z rozwo-
jem kompetencji ludzi. Chodzi o to, aby 
pracownicy chcieli zaangażować się, czy-
li dawać z siebie więcej niż tylko godziny 
swojej pracy. 

Zawsze trzeba zaczynać od siebie. Co pa-
nią zachęca, aby się angażować zawodo-
wo i dawać więcej niż tylko godziny swojej 
pracy?
Od samego początku właściwie to jest 
jedno i to samo. Do wejścia w szeregi Le-
roy Merlin Polska w 2005 r. skusiło mnie 
DNA tej firmy. Ono się sprowadza do filo-
zofii zarządzania firmą, której fundamen-
tem jest dzielenie się. Ważne były i nadal 
są dla mnie wartości, które badamy, wyra-
żamy, ale przede wszystkim przeżywamy. 
Ta filozofia zarządzania wniesiona jest 
przez założycieli, rodzinę Mulliez. 

Na czym polega ta filozofia?
Wszelkie działania zaczynają się od 
wspólnego stworzenia z pracownika-
mi zasad, na bazie których będzie dzia-
łać nasza firma. To reguły współpracy 
między nami, ale i sposoby budowania 
dialogu z klientami zewnętrznymi. Za-
stanawiamy się, czym będziemy się kie-
rować, aby osiągać wyniki ekonomiczne 
w swojej pracy. W dojrzałych firmach, 
które należą do Adeo (w tym Leroy 
Merlin Polska), organizujemy tzw. pro-
ces wizji. W Polsce nazwaliśmy go „Ho-
ryzont 2020” i w 2010 r. udział wzięli 
w nim wszyscy nasi pracownicy, czy-
li wtedy było to blisko 6000 osób (dziś 
LMP zatrudnia 9000 osób). Wówczas, 
na sesjach dwudniowych, wyjazdo-
wych ekipy sklepów oraz działy centra-
li wypowiadały się, dzieliły refleksja-
mi o tym, jak widzą w 2020 r. klientów, 
współpracę z lokalną społecznością, re-
lacje między sobą oraz firmę.

Dorota Wójcik-Czarzasty – 
z Leroy Merlin Polska związana  

od grudnia 2005 r.  
Odpowiada za kompleksowe  

zarządzanie zasobami ludzkimi spójne 
z wartościami i filozofią dzielenia się Adeo
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Co zostało w pani pamięci po tym projekcie?
To, że wielokrotnie słyszałam od pracowników, że po raz pierw-
szy w ich życiu zawodowym ktoś zapytał, w jakiej firmie właści-
wie chcą pracować i w którym kierunku chcą ją kształtować. To 
na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie. 
Na podstawie ich opinii zdefiniowaliśmy misję Leroy Merlin Pol-
ska, polegającą na tym, że wspólnie z klientami tworzymy punkty 
sprzedaży pierwszego wyboru dla realizacji potrzeb domu i ogro-
du. Proszę sobie wyobrazić, że nie ma pracownika, który wówczas 
uczestniczył w procesie i który by się z tą misją nie utożsamiał. 
„Horyzont 2020” jest przykładem tego, jak DNA może sprzyjać 
zaangażowaniu pracowników. Kolejnym elementem naszej filo-
zofii jest dzielenie się wiedzą i wynikami. Tu troszczymy się i dba-
my o to, aby i wartości, i filozofia zarządzania nie zanikły w na-
tłoku codziennych zadań. Dziś moja firma i Adeo mają absolutną 
świadomość, że to filozofia zarządzania, wartości i ludzie ich świa-
domi dały nam sukces.

Które wasze wartości nie podlegają negocjacjom?
Przede wszystkim szacunek dla człowieka – współpracownika, 
klienta, mieszkańca. Prostota relacji, rozwiązań biznesowych, bli-
skość z ekipami, ambicja w stawianiu sobie wyzwań zawodowych 
i rozwojowych. Hojność rozumiana jako zobowiązanie do dzie-
lenia się wiedzą, wynikami oraz wartość tak, chciałoby się rzec 
oczywista jak uczciwość.

Wartości bardzo często w firmach zderzają się z tzw. celami, które 
uświęcają środki. Jak działać, aby wartości rzeczywiście były obec-
ne w biznesie, i jednocześnie osiągać wysokie rezultaty finansowe?
Chęć osiągnięcia sukcesu biznesowego jest oczywiście zapisana 
w naszej filozofii zarządzania. Dzielimy się przecież z pracowni-
kami wynikami. Jesteśmy beneficjentami premii za progresję, któ-
ra zakłada, że dzielimy się tym, co wypracujemy lepiej, więcej niż 
w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Uczestniczymy też 
w podziale zysku, wyniku wypracowanego wspólnie. Z kolei dzię-
ki akcjonariatowi pracowniczemu mamy możliwość zamiany tego 
udziału w wynikach na akcje. 
Patrzymy długoterminowo, długofalowo. Tym się różnimy od fir-
my notowanej na giełdzie. Naszą ambicją nie jest osiągnięcie wy-
niku finansowego na dziś, na już. To, co nas interesuje, to jego 
budowanie cierpliwie, z bezpieczną perspektywą. Chcemy iść 
szybko, ale i dojść daleko. Liczy się wytrwałość. 

To maraton, nie sprint. Jakie są tutaj czułe punkty?
Na pewno troska o to, aby nigdy nie utracić znaczenia naszych 
wartości. To zawsze duże wyzwanie dla managementu, ale i HR. 
Zaczynamy od procesu rekrutacji. Przyznam, że przy obsadza-
niu kluczowych stanowisk rzadko kiedy badam przygotowanie 
zawodowe kandydatów. To, co mnie bardziej interesuje, to to, 
jakimi oni są ludźmi. Co jest ich motywacją wewnętrzną? Co 
powoduje, że mają energię do działania? Jak widzą swoją rolę 
w sukcesach współpracowników?
Oczywiście mamy całą strukturę rekrutacyjną, w której wspoma-
gamy się testami kompetencji czy assessment center. Assessment 
center a żeby być bardziej precyzyjną, to raczej development cen-
ter przeprowadzamy już po podjęciu decyzji, że z daną osobą się 
wiążemy. To narzędzie pokazuje nam, jak można osobę, co do któ-
rej jesteśmy przekonani, wesprzeć w tym, żeby stała się… zielona. 
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HOUSE OF SKILLS,  PILKINGTON, RECKITT BENCKISER,  GUS,  SCHATTDECOR, BRE UBEZPIECZENIA,  SMURFIT KAPPA, WIKA, ARS THANEA, EATON AUTOMOTIVE,  TIKKURILA,  PARP, DCT,  

WIKA, ARS THANEA, EATON AUTOMOTIVE, TIKKURILA, PARP, GUS, IKEA, POLPHARMA, LYNKA, MBANK, PROVIDENT, GILLETTE, K2, HOUSE OF SKILLS, SCHATTDECOR, SMURFIT KAPPA
EATON AUTOMOTIVE, TIKKURILA, PARP, GUS, IKEA, POLPHARMA, LYNKA, MBANK, PROVIDENT, GILLETTE, K2, HOUSE OF SKILLS, SCHATTDECOR, SMURFIT KAPPA

GILLETTE,  DACHSER HAMILTON SUNDSTRAND, K2,  LYNKA, HOUSE OF SKILLS,  PILKINGTON, RECKITT BENCKISER,  GUS,  SCHATTDECOR, BRE UBEZPIECZENIA,  SMURFIT KAPPA, WIKA, ARS THANEA, EATON AUTOMOTIVE,  TIKKURILA,  PARP, DCT,  

... powinien być obchodzony 

codziennie, aby motywować 

do zerwania z nałogiem. 

Ex-palacze zapewniają, 

że życie bez papierosa 

jest bezwzględnie lepsze.

Dołącz do grona zaangażowanych 

pracodawców i zrealizuj skuteczny 

program antynikotynowy Free Forever.

www.freeforever.pl



34

CZŁOWIEK HR

Żeby miała bardziej zieloną krew? Była 
w barwach Leroy Merlin?
Dokładnie. Ci, którzy są z Leroy Merlin od 
dawna mają zdecydowanie zieloną krew. 
Dbamy więc o to, aby nowi pracownicy 
mogli z łatwością wpasować się w naszą 
kulturę organizacyjną, gdzie dzielenie się, 
branie odpowiedzialności oraz angażowa-
nie się jest bardzo cenione. Zielony kolor 
wyszedł już poza firmę. Obserwuję pewien 
trend, że na stanowiska menedżerskie kan-
dydaci zgłaszają się do nas sami, nawet jeśli 
nie mamy otwartej rekrutacji.

Czym u nich wygrywacie?
Sądzę, że wygrywa kultura pracy, warto-
ści i nasza filozofia zarządzania. To przy-
ciąga osoby, które nie za dobrze czują się 
w swoich organizacjach, obserwując róż-
ne procesy restrukturyzacyjne, zmiany 
zarządów. Ludzie chcą pracować w miej-
scu, w którym będą mogli działać zgodnie 
ze swoim systemem wartości, a z drugiej 
strony w firmie, która zapewnia stabil-
ność, bezpieczeństwo nawet w procesach 
szybkich zmian. Wszelkie zachwiania sta-
wiają pozycję pracowników pod znakiem 
zapytania. Dlatego szukają oni organiza-
cji, która ceni sobie harmonię. 

W internecie można poczytać wiele niepo-
chlebnych opinii o marketach. Dlaczego 
akurat u was miałaby być harmonia?
Od początku funkcjonowania Leroy Mer-
lin w Polsce dział HR jest zdecydowanie 
współtwórcą strategii i nie bez powodu 
ma ona cztery filary, gdzie dumny pra-
cownik jest na pierwszym miejscu. 

Dziś już chyba każda firma mówi, że swój 
sukces zawdzięcza pracownikom i że jest 
liderem branży dzięki ludziom. 
Ale pytanie, czy one w sposób świado-
my budują warunki sprzyjające temu, aby 
pracownicy odczuwali, że są ważni, że sto-
ją za sukcesem swoich firm. Z reguły jest 
niestety tak, że kiedy mamy sukces, to jest 
to sukces… zarządu.

Kiedy pracownik czuje dumę z siebie, 
z firmy, ze wspólnego sukcesu?
Wówczas, gdy współuczestniczy w formu-
łowaniu odpowiedzi na pytanie co robimy 
i jak, a więc ma realny wpływ na swoje za-
dania, sposób ich realizacji. To oczywiście 
wymaga posiadania odpowiednich kom-
petencji i tu rola HR we wsparciu w rozpo-
znaniu tych kompetencji oraz zapewnieniu 

możliwości ich zdobycia czy pogłębienia. 
To oznacza również, iż ich przełożeni mają 
pożądany przez nas leadership, i tu znowu 
pojawia się ważna rola HR. Innym przy-
czynkiem do dumy jest to, jak postrzegana 
jest firma przez klienta, rynek, społeczność 
lokalną. Leroy Merlin Polska ma swoją 
fundację, utworzoną w wyniku oczekiwań 
współpracowników sformułowanych pod-
czas procesu Horyzont 2020, poprzez któ-
rą realizują swoje ambicje i wartości CSR. 
To też budzi dumę.

Jak wspieracie liderów, aby w efekcie 
ich zarządzania współpracownicy czuli 
dumę z miejsca, w którym się znajdują?
Liderów wspieramy całą listą szkoleń 
z rozwoju kompetencji składających się 
na leadership. Począwszy od pierwszego 
szkolenia, w którym uwagę kierujemy na 
to, jakie wartości składają się na bycie me-
nedżerem w Leroy Merlin Polska. Czego 
firma oczekuje od szefów, zwłaszcza w ich 
relacjach z podwładnymi? Drugim waż-
nym elementem wsparcia jest cały system 
tzw. oceny rocznej. U nas jest to rozmo-
wa o rozwoju zawodowym ukierunkowa-
na na ocenienie dokonań zeszłorocznych, 
ale też na rozwój kompetencji. Z jakich 
dokonań są dumni i z jakich będą dum-
ni? Dyskutujemy nad tym, co się wyda-
rzyło i co w konsekwencji dziać się będzie 
dalej. To jest ważne i dla menedżera, jako 
współpracownika, ale przede wszystkim 
dla menedżera względem pracowników. 
Musi wiedzieć, jakie są oczekiwania. 
Z kolei po badaniu satysfakcji pracow-
ników wdrożyliśmy w 2014 r. ocenę 360 
stopni. Zarząd jako pierwszy poddał się tej 
ocenie, później przyłączyły się do niej po-

zostałe poziomy managementu w firmie. 
Na kanwie tych informacji każdy może bu-
dować swój plan rozwoju. Jesteśmy bardzo 
otwarci na indywidualne wnioski i opinie 
naszych pracowników w tym temacie. 
Poza 360-tką mamy oczywiście programy 
rozwojowe. Zaczynamy od Akademii Or-
ląt, realizujemy też Program Menedżerski 
oraz Drabinę Rozwoju, gdzie pracowni-
cy przygotowywani są do objęcia misji ra-
portujących do zarządu. 

Te działania wyczerpują temat zwiększa-
nia kompetencji i umiejętności. Jednak 
u prawdziwego lidera to samoświadomość 
odrywać będzie bardzo dużą rolę.
Kiedy patrzę na całą grupę firm Adeo, na 
dobór osób zarządzających, dostrzegam, 
że właśnie spójność oraz utożsamianie 
się z systemem wartości i sposobem za-
rządzania jest jednym z kryteriów pozwa-
lających na współpracę. Dopiero drugim 
elementem, choć nie mniej ważnym, tej 
układanki jest profesjonalizm w działaniu 
na danym stanowisku.
Oczywiście konieczny jest rozwój wie-
lu obszarów, które dotykają również sa-
moświadomości, aby być dobrym, skutecz-
nym liderem. Same szkolenia z pewnością 
nie wystarczą, bo ważna jest otwartość na 
pogłębioną refleksję na temat nas samych. 
Stwarzamy jednak warunki, aby ten pro-
ces mógł się zadziać. Właśnie ruszył Klub 
Dyrektora, gdzie dajemy menedżerom do-
stęp do przeróżnych inspiracji. Pod koniec 
każdego tygodnia dostają pakiet wiedzy od 
znakomitych mówców, znawców tematyki 
przywództwa. 

Zapytałam kiedyś jednego z najbogat-
szych Polaków, z jakiego szkolenia wy-
niósł najwięcej wiedzy. Powiedział mi, że 
z rejsu. Żeglował z grupą nieznanych so-
bie ludzi. Mierzył się tam z niesprzyjającą 
naturą, brakiem komfortu i swoimi niedo-
skonałościami.
Może nie identyczne, ale podobne do-
świadczenie przeżyłam z moją eki-
pą. W zeszłym roku wyjechaliśmy na 
Mazury, gdzie musieliśmy samodziel-
nie sobie wszystko zorganizować. Żad-
nych hoteli, restauracji, zero luksusów. 
Chcieliśmy dowiedzieć się, jak sku-
teczniej i efektywniej możemy razem 
współpracować. I to się nam udało. Ale 
i w pracy, kiedy myślimy nad założe-
niami na kolejny rok, nigdy nie robimy 
tego w sali konferencyjnej. Zawsze wy-

Ludzie chcą pracować 
w miejscu, w którym 
będą mogli działać 
zgodnie ze swoim 

systemem wartości, 
a z drugiej strony 

w firmie, która 
zapewnia stabilność, 

bezpieczeństwo nawet 
w procesach szybkich 

zmian.
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jeżdżamy, aby być w innym otoczeniu 
niż na co dzień. Aby się wybić ze stan-
dardowych form myślenia. To działa.

Jakie miała pani refleksje po wyjeździe ze 
swoją ekipą na survival mazurski?
Czułam wielką dumę! Świetnie sobie po-
radziliśmy. W tej chwili szykujemy po-
dobny wyjazd, ale do Mediolanu. Moją 
rolą jest umówić spotkania biznesowe 
w ramach firm Adeo. Cała organizacja, lo-
gistyka i wszelkie inne działania leżą w ge-
stii współpracowników. Podczas takich 
wydarzeń można zaobserwować, jaki jest 
w zespole poziom umiejętności współ-
pracy, dostosowania się do okoliczności, 
ale też przyjmowania przywództwa i bra-
nia odpowiedzialności w poszczególnych 
obszarach. To daje zaangażowanie.

Zaangażowanie, czyli właściwie co?
To bycie w czymś. Liderzy powinni umieć 
tworzyć takie warunki, aby pracownicy 
mogli się angażować, być w czymś, czuć 
emocje, „aby chciało im się chcieć”, aby 
byli otwarci na uczenie się.

W jaki sposób pani się uczy?
Przede wszystkim słucham, słucham i jesz-
cze raz słucham. Doświadczam. Dziwię się 
i zadaję dużo pytań. Czy jestem właściwym 
szefem? Czy faktycznie wystarczająco do-
brze wspieram moich współpracowni-
ków? Co mogłabym zrobić inaczej w kon-
kretnych sytuacjach? To zawsze otwiera 
oczy i poszerza perspektywę.
Ostatnią moją inspiracją była wypowiedź 
Yves Morieux na temat tego, jak skutecz-
nie działać w organizacjach, które są coraz 
bardziej złożone. Złożone, czyli pełne pro-
cesów, procedur, ścieżek. To jest tematyka, 
z którą sama wewnętrznie dyskutuję. Gdy 
podjęłam pracę w Leroy Merlin Polska, 

mieliśmy 16 sklepów. Dziś mamy ich po-
nad 50. Wtedy w ogóle tutaj nie było żad-
nych spisanych procesów, procedur. Wła-
ściwie wszystko odbywało się w ramach 
dzielenia się wiedzą i przekazu ustnego. 
Są takie organizacje, w których procedu-
ra goni procedurę, jest mnóstwo biurokra-
cji. Są też takie, w których nie ma potrzeby 
tworzenia codziennie kolejnego regulami-
nu. Mnie najbliżej jest do złotego środka.

Gdzie jest taki złoty środek właściwie?
Tam, gdzie pojawia się odpowiedzialność. 
Najprostszą zasadą jest danie odpowie-
dzialności osobom, które powinny roz-
wiązać dany problem. Skojarzyło mi się to 
z wypowiedzią Gérarda Mulliez’go, senio-
ra rodu, założyciela firm z naszej Grupy. 
Kiedy otwierał pierwszy Auchan we Fran-
cji, przychodzili do niego koledzy i pyta-
li: „Gérard, co mam zrobić z tym, co mam 
zrobić z tamtym?”. Padała tylko jedna od-
powiedź: „Radźcie sobie sami”. 

Jaka więc powinna być mantra lidera Le-
roy Merlin Polska, na bazie zielonej krwi, 
waszego DNA i inspiracji od Gérarda 
Mulliez’go? 
Gdy myślę o mantrze lidera, widzę sys-
tem wartości, taki wewnętrzny. Nie de-
klaratywny, ale prawdziwy. Lider kojarzy 
mi się z ambicją i dawaniem odpowie-
dzialności, o której mówił Gérard Mul-
liez. Musi mieć energię i umiejętność 
przekazywania idei, celu, misji. Ogrom-
nie ważna będzie umiejętność słucha-
nia, bo dzięki temu poszerzamy własną 
perspektywę, własną wizję. Ale lider to 
też spokój. Nie ma nic gorszego niż ne-
gatywne emocje we współpracy z eki-
pą. Myślę, że istotna jest odwaga w zada-
waniu pytań, bo lider nie musi wiedzieć 
wszystkiego i zawsze mieć rację. 

Według badań Brené Brown („Dary 
niedoskonałości”) wstyd przed przyzna-
niem się do niewiedzy, do błędów kom-
pletnie paraliżuje dorosłych ludzi. Ale 
jedyną metodą na wstyd jest przyznanie 
się do niego. Ukrywanie go sprawia, że 
on się potęguje. 
Jeszcze nigdy nie spotkałam nieomylnego 
prawdziwego lidera. Naprawdę! To waż-
ne, aby budować dialog z ludźmi oparty na 
prawdzie, bez względu na to, czego ona do-
tyczy. Lider to też taka osoba, która przede 
wszystkim nie patrzy tylko na swój obszar. 
Nie dlatego, że chce ingerować w czyjąś 
odpowiedzialność, ale po to, aby lepiej zro-
zumieć aspekty, które łączą się z jego dzia-
łaniem. Widzi rzeczy takimi, jakie są, ale 
szeroko i z lotu ptaka. Nie tylko z perspek-
tywy swojego ogródka. 

A pasja?
On musi lubić to, co robi. Jeśli nie ma pasji, 
nie jest zainteresowany obszarem, którym 
zarządza. Wtedy nigdy nie będzie dobrym 
liderem. Miałam to szczęście, że spotykałam 
w swoim życiu zawodowym pasjonatów. 
Współpraca z nimi bardzo mnie rozwinęła. 

Jaką ma pani receptę, aby połączyć huma-
nizm z biznesem, czasem krwawym?
Mój ojciec powiedział mi kiedyś tak: „Pa-
miętaj, dziecko, postępuj tak ze współpra-
cownikami, aby oni o tobie pamiętali, sza-
nowali cię, nawet wtedy, gdy przejdziesz na 
emeryturę”. To jest nauka, którą staram się 
stosować w praktyce. Ludzi traktuję z sza-
cunkiem, okazując im zainteresowanie. 

Żeby szanować innych, musimy najpierw 
szanować siebie. 
I tu istotny będzie wewnętrzny system 
wartości, DNA i sposób, w jaki patrzymy 
na siebie nawzajem. Samoświadomość.■
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Czy wypłacając pracowniko-
wi określone świadczenie, pra-
codawca może taki wydatek zali-
czyć do kosztów podatkowych? 
W interesie pracownika jest usta-
lenie, czy takie otrzymane świad-
czenie podlega opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym, czy też 
może skorzystać ze zwolnienia 
z opodatkowania.

Definicja wypadku przy pracy znaj-
duje się w art. 3 ust. 1 treści ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych 
(dalej: „ustawa wypadkowa”). W myśl po-
wołanego przepisu wypadek przy pracy 
to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną 
zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, 
które nastąpiło w związku z pracą:
– podczas wykonywania lub w związ-

ku z wykonywaniem przez pracowni-
ka zwykłych czynności albo poleceń 
przełożonych,

– podczas wykonywania lub w związku 
z wykonywaniem przez pracownika 
czynności na rzecz pracodawcy, nawet 
bez polecenia,

– w czasie pozostawania pracownika 
w dyspozycji pracodawcy w drodze 
między siedzibą pracodawcy a miej-
scem wykonywania obowiązku wyni-
kającego ze stosunku pracy. 

Świadczenia przysługujące 
pracownikom

Zgodnie z treścią art. 6 ustawy wypad-
kowej, z tytułu wypadku przy pracy lub 
choroby zawodowej pracownikowi przy-

Świadczenia wypłacone 
pracownikom z tytułu wypadku 
przy pracy a koszt podatkowy 

pracodawcy

sługują następujące świadczenia: zasiłek 
chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, 
zasiłek wyrównawczy, jednorazowe od-
szkodowanie, renta z tytułu niezdolności 
do pracy, renta szkoleniowa, renta rodzin-
na, dodatek do renty rodzinnej, pokrycie 
kosztów leczenia z zakresu stomatologii 
i szczepień ochronnych oraz zaopatrze-
nia w przedmioty ortopedyczne w zakre-
sie określonym ustawą.

Niezależnie od świadczeń wymie-
nionych w niniejszej ustawie pracowni-
cy mogą, na podstawie art. 444 i art. 445 
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cy-
wilny (dalej: „KC”), wystąpić z roszcze-
niem do pracodawcy o: 
– zwrot kosztów leczenia, które było nie-

zbędne w związku z wypadkiem przy 
pracy,

– przyznanie tzw. renty wyrównawczej – 
stanowiącej różnicę pomiędzy świad-
czeniem przyznanym przez ZUS z ty-
tułu renty a wynagrodzeniem, które 
mogliby uzyskiwać, gdyby ich dotych-
czasowe możliwości zarobkowania nie 
zostały ograniczone (całkowicie lub 
częściowo) wypadkiem przy pracy,

– zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 
spowodowaną wypadkiem przy pracy. 

W niektórych sytuacjach 
w następstwie wypadku przy pra-
cy dochodzi do śmierci pracow-
nika. Wówczas, na podstawie art. 
446 KC, z roszczeniem do praco-
dawcy o wypłatę tzw. renty wy-
równawczej oraz zadośćuczynie-
nia występuje rodzina zmarłego, 
tj. osoby, względem których cią-
żył na zmarłym pracowniku usta-

wowy obowiązek alimentacyjny.

Podatkowa kwalifikacja 
ponoszonych przez 

pracodawcę 

Ustawowa definicja kosztu uzyska-
nia przychodu zawarta w treści art. 15 
ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (da-
lej jako: updop) określa, że są to koszty 
poniesione w celu osiągnięcia przycho-
dów lub zachowania albo zabezpiecze-
nia źródła przychodów, z wyjątkiem wy-
datków wymienionych w art. 16 ust. 1 
updop. 

Warunkiem koniecznym pozwala-
jącym zakwalifikować dany wydatek do 
kosztów podatkowych jest zatem ponie-
sienie go w jednym z celów wymienio-
nych w art. 15 ust. 1 updop oraz niewy-
mienienie go w katalogu wydatków (art. 
16 ust. 1 updop) wyłączonych z kosztów 
podatkowych.

Zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 
pkt. 16 updop, nie stanowią kosztu uzy-
skania przychodu wydatki pracodaw-
cy ponoszone na jednorazowe odszko-
dowania z tytułu wypadków przy pracy 

Opublikowany w marcu bieżącego 
roku przez Główny Urząd Statystyczny 

(GUS) raport dotyczący wypadków 
przy pracy w 2015 r. może cieszyć. 

Wprawdzie liczba poszkodowanych 
wyniosła ponad 87 tys. osób, jednak 
była mniejsza o 1,1 proc. w stosunku  

do roku ubiegłego. 

AGNIESZKA SADOWSKA agnieszkasadowska1@tlen.pl
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i chorób zawodowych w wysokości okre-
ślonej przez właściwego ministra.

Przepis ten dotyczy wyłącznie jedno-
razowych odszkodowań, o których mowa 
w ustawie wypadkowej, i nie może odno-
sić się do innych świadczeń wypłacanych 
przez pracodawcę na podstawie odręb-
nych przepisów (np. przepisów Kodeksu 
Cywilnego). Do świadczeń tych zalicza 
się m.in.: zwrot kosztów leczenia, przy-
znanie tzw. renty wyrównawczej oraz za-
dośćuczynienie za doznaną krzywdę spo-
wodowaną wypadkiem przy pracy. 

W ramach zwrotu kosztów leczenia 
przyjmuje się, że pracownik otrzymać 
może nie tylko wydatki stricte poniesio-
ne na leczenie, lecz także koszty transpor-
tu, koszty odwiedzin osób bliskich, kosz-
ty szczególnego odżywiania i pielęgnacji 
w okresie rekonwalescencji, koszty na-
bycia specjalistycznej aparatury rehabi-
litacyjnej, kosztów przyuczenia do wy-
konywania nowego zawodu czy zwrotu 
utraconych zarobków. Pracodawca wy-
płaca tego typu świadczenia, realizując 
wskazaną w Kodeksie Cywilnym odpo-
wiedzialność odszkodowawczą. 

Istotą renty uzupełniającej jest na-
tomiast rekompensata (wyrównanie) 
uszczerbku zaistniałego w wyniku wypad-
ku przy pracy w dochodach poszkodo-
wanego. Inaczej mówiąc, chodzi o to, aby 
zrównać sytuację finansową pracownika 
z sytuacją, w której znajdowałby się, gdy-
by nie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdro-
wia będący skutkiem wypadku przy pracy.

Ostatnie z powołanych świadczeń 
określane jest jako zadośćuczynienie za 
doznaną krzywdę spowodowaną wypad-
kiem przy pracy. Wypłata zadośćuczy-
nienia ma na celu złagodzenie fizycznych 
lub moralnych cierpień, stąd wypłacona 
powinna być w wysokości sumy odpo-
wiedniej. W wyroku z 20 kwietnia 2006 
r. (sygn. V CSK 99/05) Sąd Najwyższy 
nakazał uwzględnić: rodzaj naruszonego 
dobra, zakres (natężenie i czas trwania) 
naruszenia, trwałość skutków naruszenia 
i stopień ich uciążliwości, a także stopień 
winy sprawcy i jego zachowanie po doko-
naniu naruszenia.

Możliwość zaliczenia do kosztów uzy-
skania przychodów wydatków poniesio-
nych przez pracodawcę na wypłatę niniej-
szych świadczeń znajduje potwierdzenie 
w wielu interpretacjach indywidualnych.

Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej 
w Bydgoszczy w interpretacji z 10 lutego 

2011 r. (sygn. ITBP3/423-176/10/11-5/
PS) wskazał, iż: „(...) wydatki poniesio-
ne przez Spółkę z tytułu odszkodowania, 
zadośćuczynienia i renty wiążą się bezpo-
średnio z prowadzoną działalnością gospo-
darczą, jako wydatki będące konsekwencją 
wypadków przy pracy. Przedmiotowe wy-
datki są konsekwencją zatrudnienia pra-
cowników (wydatki pracownicze), doty-
czą całokształtu działalności gospodarczej, 
a obowiązek ich poniesienia wynika 
wprost z przepisów prawa (art. 444 – 446 
Kodeksu Cywilnego). Przez fakt, iż spółka 
wywiązuje się z ciążących na niej o bowiąz-
ków w sytuacji, gdy pracownicy ulegną 
wypadkom przy pracy, pozostałe zatrud-

nione w spółce osoby mają pewność, że 
w podobnej sytuacji również nie zosta-
ną pozbawione należnych im świadczeń. 
Tym samym tego rodzaju wydatki związa-
ne z funkcjonowaniem podatnika pośred-
nio przyczyniają się do uzyskiwania przy-
chodów” (podobne stanowisko przyjął 
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w in-
terpretacjach: z 25 maja 2011 r., nr ILPB3/
423-411/10/11-S/JG, z 27 stycznia 2011 
r., nr ILPB3/423-1065/09/11-S-2/DS 
oraz z 12 lutego 2010 r., nr ILPB3/423-
1065/09-2/DS).

Jak zatem wynika z tez przywołanych 
interpretacji, wydatki te stanowią, nieza-
leżnie od podstawy ich określenia (wyrok, 
ugoda sądowa lub ugoda pozasądowa), 
koszty uzyskania przychodów pracodaw-
cy. Służą one zachowaniu i zabezpiecze-

niu źródeł przychodów, przyczyniają się 
do umacniania pozytywnych relacji z pra-
cownikami poprzez kreowanie świadomo-
ści, że w przypadku ewentualnego wypad-
ku przy pracy mogą oni liczyć na wsparcie 
finansowe ze strony pracodawcy. 

Prezentując podatkowe skutki wypad-
ków przy pracy, dodatkowo zwrócić na-
leży uwagę na istnienie winy pracodawcy. 
W orzecznictwie sądów administracyjnych 
istnieje pogląd, zgodnie z którym uznanie 
świadczeń o charakterze odszkodowaw-
czym za koszty podatkowe może zostać 
uzależnione od istnienia winy pracodawcy.

Przykładowo Wojewódzki Sąd Admi-
nistracyjny w Łodzi w wyroku z 11 stycz-
nia 2011 r. (sygn. akt I SA/Łd 1313/10), 
uchylającym zaskarżoną interpretację, 
wskazał, że wypłacenie przez pracodaw-
cę odszkodowania za wypadek przy pracy 
powstały z jego winy nie może być uzna-
ne za koszt uzyskania przychodu. Nie jest 
bowiem celem i nie mieści się w najszer-
szym nawet pojęciu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej powodowanie 
(zawinienie) wypadków przy pracy i wy-
płacanie z tego tytułu odszkodowań. 

Inaczej natomiast kształtują się skut-
ki podatkowe przy odpowiedzialności 
pracodawcy opartej na zasadzie ryzyka. 
Wówczas wypłata odszkodowania (ren-
ty wyrównawczej) nie wykracza poza 
szeroko pojęty zakres działalności go-
spodarczej. Mieści się w pojęciu kosz-
tów związanych z prowadzeniem przed-
siębiorstwa, nie wykracza także poza cel 
działalności, jakim jest osiągnięcie przy-
chodu, gdyż możliwość zaistnienia wy-
padku, za który odpowiedzialność jest 
oparta na zasadzie ryzyka -– jest nieroze-
rwalnie związana z normalnym funkcjo-
nowaniem przedsiębiorstwa.

Podsumowując, w przypadku wypła-
ty przez pracodawcę świadczeń z tytułu 
wypadku przy pracy powstałego na sku-
tek zawinionego zachowania pracodaw-
cy wydatek ten nie stanowi kosztu uzy-
skania przychodu. W sytuacji natomiast 
kiedy do wypadku dochodzi z przyczyn 
leżących w samej działalności przedsię-
biorstwa, wówczas wypłacane świadcze-
nia mogą być uznane za koszt podatkowy.

Agnieszka Sadowska
doradca  

podatkowy, wykładowca w 
Stowarzyszeniu Księgowych 

w Polsce o/o w Toruniu

W ramach zwrotu kosztów 
leczenia przyjmuje się, 
że pracownik otrzymać 
może nie tylko wydatki 
stricte poniesione na 
leczenie, lecz także 
koszty transportu, 
koszty odwiedzin 

osób bliskich, koszty 
szczególnego odżywiania 

i pielęgnacji w okresie 
rekonwalescencji, koszty 
nabycia specjalistycznej 

aparatury rehabilitacyjnej, 
kosztów przyuczenia do 
wykonywania nowego 

zawodu czy zwrotu 
utraconych zarobków.
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W świetle § 2 ust. 1 pkt 19 Rozporzą-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad ustalania podstawy wymia-
ru składek na ubezpieczenia emerytalne 
i rentowe („Rozporządzenie”), podstawy 
wymiaru składek nie stanowią świadcze-
nia finansowane ze środków przeznaczo-
nych na cele socjalne w ramach zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych 
(„Fundusz”).

Zakres celów socjalnych i charakter 
Funduszu zdefiniowano w ustawie z dnia 
4.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu 
Świadczeń Socjalnych („Ustawa”). Usta-
wa zastrzega, że Fundusz przeznaczo-
ny jest m.in. na finansowanie działalno-
ści socjalnej organizowanej na rzecz osób 
uprawnionych do korzystania z Fundu-
szu. Działalność socjalna obejmuje zaś 
usługi świadczone przez pracodawców na 
rzecz różnych form wypoczynku, działal-
ności kulturalno-oświatowej, sportowo
-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłob-
kach, klubach dziecięcych, sprawowanej 
przez dziennego opiekuna lub nianię, 
w przedszkolach oraz innych formach wy-
chowania przedszkolnego, udzielanie po-
mocy materialnej - rzeczowej lub finan-
sowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej 
pomocy na cele mieszkaniowe na warun-
kach określonych umową.

Kontrola wydatkowania środków z ZFŚS
DOROTA WALERJAN dorota.walerjan@hoganlovells.com

Kluczowe znacznie mają przepisy  
art. 8 Ustawy, w którym zastrzeżono, że 
przyznawanie ulgowych usług i świad-
czeń oraz wysokość dopłat z Funduszu 
uzależnia się od sytuacji życiowej, ro-
dzinnej i materialnej osoby uprawnio-
nej. Z kolei 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. 

Nie ulega wątpliwości, że wymogi sta-
wiane przez Ustawę w zakresie podstaw 
prawnych i sposobu wydatkowania środ-
ków Funduszu mają decydujące znacze-
nie dla dostępności wyłączenia z podsta-
wy wymiaru składek, zawartego w § 2 ust. 
1 pkt 19 Rozporządzenia. Zarówno or-
gany podatkowe, jak i sądy podkreślają, 
że jeśli świadczenia nie zostały przyzna-
ne zgodnie z wymogami art. 8 Ustawy, to 
nie mają przymiotu podlegających zwol-
nieniu świadczeń socjalnych, także w sy-
tuacji, gdy zostały przyznane/wypłacone 
z odpowiedniego funduszu. W szczegól-
ności, nie mogą korzystać z preferen-
cji w zakresie oskładkowania  świadcze-
nia, które wprawdzie zostały wypłacone 
z Funduszu, lecz niezgodnie z jego re-
gulaminem lub które zostały ustalone / 
wypłacone z pominięciem kryteriów so-

cjalnych. W tej sytuacji nie dziwi, że speł-
nienie ustawowych wymogów podlega 
weryfikacji w trakcie kontroli prowadzo-
nych przez inspektorów ZUS. Należy 
jednak podkreślić, że w świetle orzeczeń 
sądów, uprawnienia kontrolne ZUS pod-
legają określonym ograniczeniom, wyni-
kającym z roli tego organu.

Sądy nie kwestionują, że „ZUS ma pra-
wo kontrolować, po pierwsze, czy świad-
czenia zostały wydatkowane na usługi 
świadczone przez pracodawców na rzecz 
różnych form wypoczynku, działalności 
kulturalno-oświatowej, sportowo-rekre-
acyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, 
klubach dziecięcych, przedszkolach oraz 
innych formach wychowania przedszkol-
nego, udzielanie pomocy materialnej - rze-
czowej lub finansowej, a także zwrotnej lub 
bezzwrotnej pomocy na cele mieszkanio-
we na warunkach określonych umową, po 
drugie, czy świadczenia te zostały sfinan-
sowane ze środków wyodrębnionych w ra-
mach ZFŚS.” (tak przykładowo: Sąd Ape-
lacyjny w Białymstoku w wyrokach z dnia 
14.06.2013 r., III AUa 1299/12 oraz z dnia 
2.07.2013 r., III AUa 44/13).

Jednak w innym orzeczeniu (z dnia 
31.01.2013 r., III AUa 677/12), Sąd Ape-
lacyjny w Szczecinie stawia w tym za-
kresie wyraźne ograniczenia, wskazu-
jąc: „Regulacja § 2 pkt 19 rozporządzenia 
z dnia 18 grudnia 1998 r. […] jedno-
znacznie definiuje, że kwalifikacja praw-
na przychodu podlegającego wyłączeniu 
jest determinowana celem jego przezna-
czenia i źródłem pochodzenia i nie defi-
niuje żadnych innych przesłanek. […] 
Wskazana podstawa materialnoprawna 
zasad ustalania podstawy wymiaru skła-
dek na ubezpieczenia przekonuje więc, 
że rzeczą organu rentowego jest przede 
wszystkim analiza celów socjalnych i źró-
deł ich finansowania. Wadliwe jest przy 
tym założenie, aby wskazany cel socjal-
ny utożsamiać wyłącznie z określonymi 
kryteriami przyznawania świadczeń so-
cjalnych, a przez to, aby przyznać organo-
wi rentowemu uprawnienie do weryfika-
cji kryteriów socjalnych przyjętych przez 
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płatnika. Uprawnienie takie w żadnym ra-
zie nie wynika z przytoczonych podstaw 
prawnych. Obowiązujące w tej mierze re-
gulacje (przede wszystkim cytowany § 2 
pkt 19 rozporządzenia) wyraźnie sprowa-
dzają uprawnienia kontrolne organu ren-
towego jedynie do ustalenia, czy istnieje 
w regulaminie ZFŚS podstawa sfinanso-
wania bonusów, czy świadczenia te mają 
w istocie charakter socjalny oraz spraw-
dzenia, czy środki rzeczywiście pochodzą 
z funduszu świadczeń socjalnych".

Jak z powyższego wynika, co do za-
sady, ZUS nie jest uprawniony do we-
ryfikowania, pod względem meryto-
rycznym lub „słusznościowym”, zasad 
podziału środków przyjętych przez pra-
codawcę dla wypłaty świadczeń z Fun-
duszu. Należy jednak zaznaczyć, że po-
wyższe ograniczenie uprawnień ZUS 
ma zastosowanie jedynie pod takim wa-
runkiem, że zasady te zostały ustalo-
ne przez pracodawcę z uwzględnieniem 
celów Ustawy. W cytowanym już wyro-
ku z dnia 2.07.2013 r. III AUa 44/13, 
Sąd podnosi bowiem: „Stanowisko, że 
ZUS nie ma uprawnień do ingerencji 

w zasady podziału należności wypłaca-
nych przez ZFŚS, nie może zostać przy-
jęte bezwarunkowo. […] organ rentowy 
może również weryfikować, czy dokona-
na wypłata w istocie nie stanowi odpłat-
ności za pracę, a zatem nie spełnia funk-
cji wynagrodzenia. […] Przyjęcie, że 
pracodawca wypłacając świadczenie kie-
rował się tym celem, uzasadnia uwzględ-
nienie jego wartości w podstawie wymia-
ru składek na ubezpieczenie społeczne". 
(podobnie, wyroki Sądów Apelacyj-
nych: w Warszawie z dnia 21.03.2013 r., 
III AUa 1888/12 oraz III AUa 1887/12, 
w Białymstoku z dnia 27.02.2013 r., 
III AUa 919/12, w Szczecinie z dnia 
14.02.2013 r., III AUa 726/12). 

Należy podsumować, że w trak-
cie prowadzonych kontroli, inspekto-
rzy ZUS są uprawnieni do weryfikowa-
nia, m.in., czy w regulaminie Funduszu 
istnieje podstawa dla wypłaty dane-
go świadczenia, czy świadczenie to ma 
charakter „socjalny” (tj. jego cel jest 
zgodny z celami Ustawy), czy świad-
czenie zostało sfinansowane ze środ-
ków wyodrębnionych w ramach Fun-

duszu, wreszcie, czy wbrew założeniom 
płatnika, dokonana wypłata nie stanowi 
odpłatności za pracę, a zatem nie speł-
nia funkcji wynagrodzenia. Sądy kwe-
stionują natomiast uprawnienie ZUS 
do ingerowania w zasady podziału na-
leżności ustalone w regulaminie Fun-
duszu i z niego wypłacane, w tym, do 
weryfikowania słuszności kryteriów so-
cjalnych przyjętych przez płatnika. Wy-
łączenie to dotyczy jednak tylko tych 
sytuacji, w których rzeczywistym ce-
lem pracodawcy jest podział środków 
Funduszu z uwzględnieniem kryte-
riów socjalnych, a więc zgodnie z celem 
i treścią Ustawy. Nie dotyczy ono za-
tem tych przypadków, gdy pracodawca 
w sposób nieuprawniony wykorzystuje 
środki Funduszu dla wypłaty dodatko-
wych wynagrodzeń wolnych od oskład-
kowania (i, ewentualnie, podatku).

Dorota Walerjan
doradca podatkowy, 

Counsel;  
kancelaria Hogan Lovellsreklama
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Pitbull. Niebezpieczne  
kobiety 

11 listopada 2016 r. na ekrany kin trafi film „Pitbull. Nie-
bezpieczne kobiety” – kontynuacja głośnego hitu – „Pitbull. 
Nowe porządki”, który obejrzało blisko 1,5 miliona widzów. 
Druga część filmowej trylogii „przynosi prawdziwą rewolucję 
w gatunku” – mówi reżyser Patryk Vega, obiecując widzom 
jeszcze więcej humoru, akcji oraz znakomitą ekipę aktorską. 

W minionym roku 40 proc. funkcjonariuszy przyjętych 
do policji stanowiły kobiety. Wśród nich znalazły się Zuza 
i Jadźka. Na drodze świeżo upieczonych policjantek los 
szybko stawia starszych kolegów po fachu: Gebelsa i Ma-
jamiego. Ich doświadczenie okaże się bezcenne w starciu 
funkcjonariuszek ze skorumpowanymi przełożonymi, taki-
mi jak Izabela Zych ps. Somalia oraz brutalnym, przestęp-
czym światem mafii „paliwowej”, której macki sięgają da-
lej, niż można sobie wyobrazić… Życie prywatne bohaterek 
jest równie skomplikowane. Jadźka na co dzień zmaga się 
z nieobliczalnym mężem – pracownikiem wywiadu skar-
bowego, powiązanym z mafią, natomiast Zuza niefortunnie 
wikła się w romans z Remkiem ps. Cukier, socjopatycznym 
gangsterem, którego dziewczyna – Drabina właśnie wycho-
dzi z więzienia… 

Reżyseria: Patryk Vega 
Obsada: Piotr Stramowski, Maja Ostaszewska, Andrzej Gra-
bowski, Alicja Bachleda-Curuś, Artur Żmijewski, Joanna Kulig, 
Sebastian Fabijański, Tomasz Oświeciński, Zuzanna Grabow-
ska, Agnieszka Rylik  
Premiera: 11 listopada 2016 r. 
Gatunek: sensacyjny

FILM PATRYKA VEGI

Schyłek drugiej wojny światowej. Armia amerykańska toczy cięż-
kie walki z Japończykami o każdy skrawek lądu na Pacyfiku. Strate-
gicznym celem jest wyspa Okinawa, której zdobycie może oznaczać 
ostateczną klęskę Japonii.

Przełęcz ocalonych

Bohater wojenny Tom Sherbourne przyjmuje posadę latarnika na 
bezludnej wyspie u wybrzeży Australii. Wkrótce przybywa do nie-
go ukochana żona Isabel. Zakochani żyją tu szczęśliwie w rytmie 
przypływów i odpływów oceanu. Ich największym, niespełnionym 
pragnieniem jest dziecko. 

Światło między oceanami

Dramat fantastyczno-historyczny opowiada historię chłopca prze-
bywającego w podparyskiej wsi tuż po I wojnie. Ojciec dziecka jest 
wysłannikiem amerykańskiego rządu Woodrowa Wilsona i bierze 
udział w pracach nad Traktatem Wersalskim.

Dzieciństwo wodza

Reżyseria: Mel Gibson 
Obsada: Teresa Palmer, Andrew 
Garfield, Luke Bracey Ferguson, 
Laura Prepon 
Premiera: 4 listopada 2016 r. 
Gatunek: dramat/wojenny

Reżyseria:  Derek Cianfrance
Obsada: Michael Fassbender, 
Alicia Vikander, Rachel Weisz 
Premiera: 18 listopada 2016 r.
Gatunek: dramat

Reżyseria: Brady Corbet
Obsada: Robert Pattinson, Liam 
Cunningham, Stacy Martin 
Premiera: 11 listopada 2016 r. 
Gatunek: horror/dramat

WARTO ZOBACZYĆ
w kinie
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The Turn of the Screw 
Reżyseria: Natalia Babińska 
Występują: Ewa Olszewska, Aleksandra Wiwała, Mateusz  
Dąbrowski, Rozalia Golema, Hanna Papa, Agata Wasik, 
Gosha Kowalinska, Hubert Stolarski i inni

Wiktoriańska Anglia, ponury dom, chowający w każdym zakątku pewną 
straszliwą tajemnicę. Małe dzieci, śmierć ich opiekunów, bolesna więź, która 
łączy żyjących z nieżywymi, czuła i wrażliwa guwernantka, która chce obro-
nić niewinne dusze przed złem. Potężnym złem. Czy to zło jest w dzieciach? 
W nawiedzających je duchach? Czy ktoś je skrzywdził, czy może … skrzyw-
dziły się same? Co strasznego wydarzyło się w mrocznym domu? 

Opera na Zamku w Szczecinie, Szczecin, www.opera.szczecin.pl

Wooden Wisdom DJ Set 
Występują: Elijah Wood, Zach Cowie

Elijah Wood oraz DJ Turquoise Wisdom, czyli Zach Cowie, od kilku lat 
tworzą popularny DJ-ski kolektyw Wooden Wisdom. Ich muzyka to po-
łączenie m.in. klasycznych funkowo-soulowych brzmień z tanecznymi 
rytmami lat 80. Słuchając tej mieszanki, nie można siedzieć w miejscu! 
W ubiegłym roku artyści odbyli bardzo udane tournée, podczas którego 
prezentowali swoje winylowe sety na koncertach m.in. w Miami, Toron-
to, Seattle i Kansas City. Na swoim koncie mają również występy na wielu 
imprezach, m.in.: na secret-party przed rozdaniem nagród Emmy w Los 
Angeles, w Amoeba Records, na festiwalu SXSW oraz na kilku innych wy-
darzeniach firmowanych przez markę Bushmills.

Gdański Teatr Szekspirowski, Gdańsk, www.teatrszekspirowski.pl

WARTO ZOBACZYĆ
w teatrze

Symfonika Familijna
Dyrygent: Mariusz Smolij 
Toruńska Orkiestra Symfoniczna

Symfonika Familijna „Fale Dźwiękowe” to pierwsze wydarzenie nowe-
go cyklu koncertów, na których odkryjemy tajemnice muzyki symfo-
nicznej. Wraz z dyrygentem oraz znakomitymi symfonikami toruński-
mi poznamy różnorakie elementy muzyki, jej historię i tajniki gry na 
wielu instrumentach. To wymarzony sposób na spędzenie niedzielne-
go popołudnia, podczas którego będziemy się świetnie bawić, poznając 
różnych kompozytorów i ich najbardziej popularne utwory. W progra-
mie m.in.: utwory Beethovena, Rossiniego, Strawińskiego, Ellingtona 
i innych.

Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Toruń, www.tos.art.pl
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SKAŁA PISZE ...felieton

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

Już sam tytuł EFNI 2016 – Przyszłość pracy. Realia, 
marzenia i mrzonki – był bardzo znaczący. Milenialsi, 
godność pracy, zmienność zawodów, odejście od pracy 
stałej czy ośmiogodzinnej, wymieranie zawodów, ro-
botyzacja, bezrobocie technologiczne – to jedynie nie-
które z dyskutowanych problemów. Na początek istot-
na uwaga.
Sopockie Forum jest inne niż inne. Jego przedziwna struk-
tura, z otwartymi dla publiczności debatami, z rozmowa-
mi „nocnych marków” (od godziny dwudziestej trzeciej 
do ok. pierwszej w nocy), z porannymi spotkaniami już od 
ósmej rano, pokazuje to dobitnie. Forum przyciąga głów-
nie intelektualistów, autorów książek, biznesmenów, rza-
dziej polityków. Tu autentycznie przyjeżdża się po inspira-
cje, po ciekawe trendy i idee. Po refleksje.
Refleksja „poEFNI” pierwsza – milenialsowa. Zastana-
wiałem się nad tym, czy głoszone poglądy są realne, czy 
to dopiero daleka przyszłość. W sobotę po zakończeniu 
EFNI do Pendolino wsiadł młody człowiek i oznajmił ko-
muś (telefonicznie, acz donośnie), że już jedzie. Upomnia-
ny, że to strefa ciszy, przeprosił i zaczął się dopytywać, czy 
to ten słynny wagon siódmy. Kilka osób potwierdziło. Za-
pytał (cytuję): „ A gdzie w takim razie będzie wagon pią-
ty?”. Nikt nie odpowiedział… Kurtyna!
Posłużmy się tym przykładem, by zrozumieć milenialsa. 
Plusy: był grzeczny (przeprosił, potem dopytał) i miał ja-
kąś wiedzę (słyszał coś o strefie ciszy). To jednak, co za-
skoczyło pozostałych podróżnych, pokazuje, z jakimi 
problemami już dziś mierzy się wielu pracodawców. W nie-
których (nielicznych na razie) firmach milenialsi stanowią 
do 70 proc. pracowników!
Dorosły z wyglądu człowiek wsiadł do dowolnego wago-
nu, choć usiadł na „swoim” miejscu. Czyli sprawdził numer 
miejsca, ale numeru wagonu już nie. 
Głośny meldunek: „Już jadę”! to kolejny dziwoląg. Dorośli 
też tak czasem robią. Dyskretnie wysyłają SMS-a. Na do-
datek była sobota, wcześnie rano. A to oznacza, że albo nie 
dostrzegam innych, albo ich nie szanuję. Albo łącznie? 
Grzeczne, choć również donośne pytanie o układ pociągu 
(„Jeśli jestem w ostatnim, siódmym wagonie, to ciekawe, 
gdzie będzie wagon piąty”) zadziwiło pozostałych podróż-
nych na tyle, że nikt już nie odpowiedział. 
Ten „mężczyzna” miał ok. 24–25 lat i był dobrze, nawet – 

powiedziałbym – elegancko ubrany. Kiedy więc przypomnia-
łem sobie panelowe opisy radzenia sobie z milenialsami – często 
pytaj, okazuj zainteresowanie, często rozmawiaj, doceniaj, udzie-
laj feedbacku wzmacniającego, bądź ostrożny z feedbackiem ko-
rygującym, by nie urazić – pomyślałem… Może go pochwalić? 
Tylko za co? I refleksja finalna – co się dziś dzieje z młodymi 
ludźmi, skoro siedmiolatki potrafią bez problemu znaleźć swo-
je miejsca, a dwudziestolatki muszą dopytać o wagon? Ktoś ich 
psuje po drodze? 
Refleksja „poEFNI” druga – też milenialsowa. W Gdańsku do 
pociągu wsiadła młoda dziewczyna odprowadzana przez wzru-
szonych rodziców. Nic dziwnego, jechała na pierwszy rok stu-
diów do Krakowa. Przez dwie minuty, zanim pociąg ruszył, 
odmachiwała rodzicom stojącym na peronie. W przerwach po-
między pisaniem czegoś na FB. Też była wzruszona. A jednak 
nie potrafiła się skupić na dwuminutowym pożegnaniu z rodzi-
cami. Nie umiem też powiedzieć, jak czuli się tak żegnani ro-
dzice, którzy pewnie zobaczą córkę za miesiąc. A może sami są 
temu winni?
Refleksja „poEFNI” trzecia. Być może ten zwariowany świat 
z przewróconymi do góry nogami wartościami już otacza nas 
mocniej, niż myślimy. Nie tylko w pracy, ale i w domach? Może 
to my sami, zabiegani za zyskiem, który musi rosnąć „rok do 
roku”, coś straciliśmy? Pozwoliliśmy nie tylko na swobodę, lecz 
także na lekceważenie innych, a w konsekwencji samych siebie? 
Pozwoliliśmy, by nasze dzieci stały się niezwykle sprawne w sieci 
i często bezradne w rzeczywistości namacalnej. Coraz częściej to 
oni będą zostawali naszymi szefami. Dokładnie tacy, jakich wy-
chowaliśmy.
Refleksja „poEFNI” czwarta – zawodowa. Zdaniem Marti-
na Forda, futurologa i autora książki „Świt robotów”, nie moż-
na już ukryć nadchodzącej ery robotyzacji. Mamy fabryki sa-
łaty w Japonii, roboty zbierające jabłka testuje się w Europie. 
Kiedyś żartowano, że nowoczesna fabryka będzie zatrudniała 
psa i człowieka. Pies będzie pilnował, żeby człowiek niczego 
nie dotykał. Jego rolą będzie wyłącznie nakarmienie psa. Po-
jawia się poważne pytanie – kto w takim razie i za co kupi tę 
sałatę i jabłka wyprodukowane (bo wyhodowane to chyba złe 
słowo) przez roboty zrobione w fabryce robotów przez inne 
roboty? Masowe bezrobocie technologiczne stoi praktycznie 
u naszych drzwi. 
Refleksja „poEFNI” piąta – szybkościowa. Pojawia się py-
tanie, jak bardzo nieuchronnie i jak szybko nas to dopadnie. 
Szybko. Już dziś zagrożona jest połowa miejsc pracy. Oczy-
wiście powstaną nowe, ale… W USA 90 proc. pracowni-
ków pracuje w branżach, które istniały już 100 lat temu. Czyli 
w nowych zawodach pracuje tylko 10 proc. zatrudnionych. Bo 
więcej nie potrzeba.
Świat ośmiogodzinnego etatu odchodzi na naszych oczach. Czy 
teraz będziemy pracować tylko 3–4 godziny dziennie? A może 
pracować będzie tylko elita, a pozostali otrzymają tzw. gwaran-
towany dochód podstawowy? Futuryści mówią, że dzisiejsze 
dzieci będą pracowały w zawodach, których nazw w sześćdzie-
sięciu procentach jeszcze nie znamy… 
W EFNI 2016 wzięło udział 1141 uczestników z 23 krajów, 
a 121 panelistów i 96 mówców wypełniło dyskusjami 64 godzi-
ny sesji i paneli. Od sześciu lat jest ono organizowane przez Kon-
federację Lewiatan.■

HR-owe EFNI 2016!
Europejskie Forum Nowych Idei tym razem poświę-

cono zagadnieniom… HR-owym.  Wiele osób było 
zaskoczonych, że w czasach kryzysów (finansowy, 

unijny, uchodźctwa, wojen, fali radykalizmów)  
tak duża część paneli i spotkań dotyczy właśnie 

przyszłości pracy. Niesłusznie.



WARTO PRZECZYTAĆ

Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim  
z perspektywy interesariuszy

Marta Juchnowicz
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Cena detaliczna: 64,90 zł

Współczesne zarządzanie stwarza wiele różnych 
wyzwań, w tym związanych z zarządzaniem ka-
pitałem ludzkim. Autorzy pokazali w książce 
istotę elastycznego zarządzania kapitałem ludz-

kim, nowe formy zatrudniania pracowników, zmiany w podejściu praco-
dawców i menedżerów do zatrudniania pracowników, wyzwania stojące 
przed specjalistami w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim oraz ela-
styczne formy zarządzania wynagrodzeniami. 

Sztuka zwycięstwa. Wspomnienia twórcy 
NIKE

Phil Knight
Wydawnictwo Rebis
Cena detaliczna: 39,90 zł

Firmy Nike nie trzeba nikomu przedstawiać – to 
jeden z najpotężniejszych graczy na rynku odzie-
ży, obuwia i sprzętu sportowego, z roczną sprze-
dażą rzędu 30 miliardów dolarów. Nie każdy jed-

nak wie, kim jest Phil Knight – człowiek, który stworzył tę markę za garść 
dolarów pożyczonych od ojca, a potem przez dziesięciolecia kształtował 
jej potęgę. Jego wspomnienia są fascynującą podróżą w czasie i zaskakują-
co szczerą, intymną opowieścią o tym, jak realizować marzenia. 

Strzał w dziesiątkę

Brian Tracy
Wydawnictwo MT Biznes
Cena detaliczna: 29,90 zł

Z książki „Strzał w dziesiątkę” dowiesz się, jak wy-
korzystać swój potencjał i w nadchodzących kil-
ku miesiącach osiągnąć więcej, niż wielu ludziom 
udaje się osiągnąć w ciągu całego życia. Tracy 
wskazuje trzy niezbędne umiejętności praktyko-

wane na przestrzeni wieków przez wszystkich ludzi odnoszących sukce-
sy, które zapewniają wybitne wyniki i nadzwyczajne osiągnięcia – to ja-
sność, skupienie i koncentracja.

PRE-SWAZJA. Jak w pełni wykorzystać  
techniki wpływu społecznego

Robert B. Cialdini
Wydawnictwo GWP
Cena detaliczna: 49 zł

Książka ta nie tylko dostarcza naukowych do-
wodów na to, jakie działania należy podjąć, aby 
kogoś do czegoś przekonać, ale także wyjaśnia, 
kiedy to zrobić. Cialdini skupia się na sztuce pre

-swazji, czyli niezwykle istotnym procesie pozyskiwania uwagi i pozy-
tywnego nastawienia odbiorców do przekazu, zanim jeszcze się z tym 
przekazem zetkną. Autor tłumaczy, jak rozpoznać i kontrolować natu-
ralne momenty sprzyjające wywarciu wpływu. 

Żyj tak, jak chcesz

Stewart D. Friedman
Wydawnictwo MT Biznes
Cena detaliczna: 44,90 zł

Friedman walczy z błędną koncepcją równowa-
gi między pracą a życiem, szukając dla niej bar-
dziej realistycznej, zrównoważonej i sensownej 
alternatywy. Twierdzi, że przeciwstawianie sobie 
pracy i życia świadczy o niezrozumieniu jedne-

go z bardzo ważnych aspektów naszego człowieczeństwa, a mianowicie 
związków i zależności występujących między czterema głównymi sfera-
mi naszej egzystencji. Te sfery to życie zawodowe, życie rodzinne, życie 
społeczne oraz życie prywatne.

MARKETING w 3 tygodnie. 
21 kluczowych zasad marketingu

Michał Rusek
Wydawnictwo Twój Ekspert  
Od Marketingu
Cena detaliczna: 59zł

Ten poradnik marketingowy jest wy-
jątkowy, ponieważ autor zabierze Cię w podróż pełną zabawnych po-
równań, nietypowych wniosków, a momentami mocnego sarkazmu. 
Z każdym kolejnym rozdziałem przedstawia świat i zachowania kon-
sumenckie w świetle swoich własnych doświadczeń, od czasu do czasu 
uwypuklając pewne tendencje w zabawny i irracjonalny sposób. 

Jak rozszyfrować każdego

David J. Lieberman 
Wydawnictwo Rebis
Cena detaliczna: 32,90 zł

To nie jest kolejna książka na temat mowy ciała. To 
zbiór konkretnych, praktycznych technik psycholo-
gicznych, które można wykorzystać w każdej życio-
wej sytuacji, żeby dowiedzieć się, co ktoś naprawdę 
myśli. Doktor D.J. Lieberman, bazując na badaniach 

psychologicznych, opracował zestaw uniwersalnych metod, dzięki którym 
w krótkim czasie zdołasz się przekonać, czy ktoś coś przed tobą ukrywa;  na-
prawdę jest pewny swego czy tylko udaje; mówi prawdę; jest tobą zaintereso-
wany czy tracisz czas.

Biblia e-biznesu 2 Nowy Testament

Maciej Dutko 
Wydawnictwo One Press
Cena detaliczna: 129 zł

Dziś, trzy lata po premierze i sukcesie, czas na 
drugie wydanie Biblii e-biznesu. Do prac nad 
nowym wydaniem przystąpiło blisko 60 auto-
rów, którzy na blisko 800 stronach i w niemal 
120 rozdziałach tematycznych dostarczają Ci 
kilku tysięcy bezcennych i praktycznych wska-

zówek, mogących zoptymalizować Twój e-biznes i przywrócić mu blask, 
a Tobie – uśmiech skutecznego przedsiębiorcy, który konkurencję będzie 
od teraz widział... jedynie we wstecznym lusterku.




