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By chciało się chcieć,
nie tylko na początku roku
„Im więcej robię, tym więcej mi się chce”
– stwierdziła w rozmowie ze mną Mariola Bojarska-Ferenc, niekwestionowana królowa polskiego fitnessu, która od lat niestrudzenie promuje zdrowy i aktywny styl życia.
Konsekwencja w działaniu i ciągły pęd do
wiedzy zapewniły jej stałe miejsce w medialnym świecie, w którym dziś z pewnością łatwo zaistnieć, ale dużo trudniej się utrzymać.
Niezwykle aktywna i pozytywna trenerka „nakręca” i zaraża swoją energią także pracowników wielkich korporacji, którzy na spotkaniach z nią pytają: „Co
zrobić, by chciało się chcieć?”. Mariola Bojarska-Ferenc zwykle odpowiada, że
„trzeba w sobie odnaleźć coś takiego, co nas nakręca”.
A tych motywatorów zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym jest
wiele. Powszechnie wiadomo, że człowiek zadowolony z życia, pełen energii, zaangażowany to zwykle dobry pracownik. Ale co zrobić, i jak to zrobić, by to zaangażowanie przekładało się na efektywność?
Próbę odpowiedzi na to pytanie podjęła Małgorzata Czernecka w artykule,
do lektury którego Państwa zachęcam. Autorka pisze, że problem, na jaki wskazują wyniki badania „Praca, moc, energia w polskich firmach. Siedem obszarów,
które wpływają na efektywność organizacji”, polega na tym, że sposób, w jaki
pracuje większość z pracowników i menedżerów, nie jest adekwatny do rosnących wymagań i oczekiwań organizacji. Zabiera im energię, nie gwarantując
możliwości wykonania tego, co mają do zrobienia na optymalnym poziomie. By
to zmienić, pracodawcy muszą wyjść poza podstawowy zakres oferowanych inicjatyw i rozważyć przyjęcie nowej koncepcji zarządzania energią pracowników,
a także w znacznie szerszym wymiarze wspierać ich w osiąganiu bardziej zrównoważonego życia. Wszystko po to, aby wspólnie tworzyć świadome, wysokoenergetyczne miejsca pracy, w których „chcieć” będzie równoznaczne z „móc”.
Za chwilę zaczniemy podsumowywać kończący się rok i snuć plany na
nowy. Większość z nas w ten czas wkroczy z nową energią, dlatego w nadchodzącym roku życzę Państwu, aby ta dobra energia i optymizm nie słabły z upływem miesięcy i przyczyniły się do osiągnięcia zamierzonych celów. Niech Święta Bożego Narodzenia będą okazją nie tylko do rodzinnego świętowania, lecz
także do wejrzenia w siebie i refleksji.

redaktor naczelna
miesięcznika „Benefit”

WARTO TAM BYĆ

Zwiększ wydajność pracowników

reklama

1. Polityka świadczeń w firmie a wzrost
wydajności pracy.
Z absencją chorobową pracowników wiążą się rosnące z roku na rok koszty pracodawców pokrywane z funduszy zakładowych. Jednak faktycznie poniesione
koszty są znacznie wyższe. Należałoby
do niech doliczyć między innymi wypłaty wynagrodzeń za zastępstwa i nadgodziny, wynikające z potrzeby wykonania pracy za pracowników przebywających na
zwolnieniach lekarskich. Poprzez wprowadzenie instrumentów właściwie dobranej profilaktyki można uzyskać wymierne
korzyści ekonomiczne.
2. Pozorna obecność w pracy jak temu zapobiec
Coraz częściej można zaobserwować
pracowników cierpiących na tzw. „pozorną obecność” – czyli takich którzy
pojawiają się w pracy, ale nie są efektywni ich obecność jest tylko teoretyczna. „Pozorna obecność” zdarza się
dużo częściej niż fizyczna nieobecność,
ale jest trudniejsza do zidentyfikowania i kontrolowania. Ustalono, że przeciętny pracownik wykorzystuje jedynie
65-70 proc. swoich możliwości. Jak zmierzyć utraconą wydajność pracowników
w poszczególnych działach i firmach oraz
jak jej przeciwdziałać o tym i jeszcze szerzej na najbliższym wydarzeniu.
3. Benefity jako dodatkowa forma motywacji.
Najbardziej pożądanym benefitem wśród
pracowników jest specjalistyczna opieka
medyczna. Jednak jakie jest przełożenie
kosztów z tego tyłu ponoszonych przez
pracodawcę na wydajność pracowników
i zyski firmy? Według danych okazuje się
że nie ma to żadnego!

Są jednak inne rozwiązania rynkowe łączące element motywacji w postaci dodatkowego benefitu dla zatrudnionych oraz
wyższej obecności i wydajności pracy mającego przełożenie na wynik finansowy.
13 grudnia 2016 – Świlcza, Hotel Imperium
Organizator: Centrum Zdrowia AVATAR
Informacje: www.avatar.diet/pl/profilaktyka/
Benefits Festival 2017

Spotkanie liderów rynku produktów
i usług beneﬁtowych z osobami odpowiedzialnymi za politykę świadczeń pozapłacowych w ﬁrmach.
Rynek benefitów pozapłacowych w Polsce dynamicznie się rozwija. Wiele firm
średnich i dużych przeznacza na świadczenia pozapłacowe określony budżet
wynikający z liczby zatrudnianych pracowników. Jak dobrze wydać pieniądze
na świadczenia pozapłacowe, aby osiągnąć zamierzony cel - motywację pracowników przekładającą się na zwiększenie efektywności pracy? Odpowiedzi
na powyższe i inne pytania dotyczące świadczeń pozapłacowych będziemy
szukać wspólnie z partnerami i uczestnikami Benefits Festival. Wydarzenie
zgromadzi z jednej strony firmy oferujące różnego typu produkty i usługi benefitowe, a z drugiej – decydentów z firm,
którzy odpowiadają za budowanie polityki benefitowej dla pracowników.
Benefits Festival to spotkanie o charakterze targowo-konferencyjnym, złożone
z kilku elementów:
– Benefits Expo – kilkadziesiąt ﬁrm oferujących produkty i usługi beneﬁtowe;
– Benefits Forum – rozmowy o budowaniu polityki beneﬁtowej, dobrych

Czytając miesięcznik zyskujesz:
– dostęp do wywiadów ze znanymi i cenionymi ludźmi;
- nowinki z rynku pracy i branży HR;
- wiedzę o najnowszych trendach HRM;
- porady prawne;
- gotowe rozwiązania z zakresu zarządzania;
psychologii społecznej, mentoringu oraz coachingu.

Więcej na www.miesiecznik-benefit.pl

praktykach i kwestiach formalno–prawnych m.in. wystąpienie dr Kazimierza
Sedlaka;
– Benefits ad Channel – wystąpienia eksperckie i dobre praktyki, prezentacja produktów beneﬁtowych Partnerów;
– Best Benefits Strategy 2017 – Konkurs
na najciekawsze i najbardziej efektywne
strategie beneﬁtowe w ﬁrmach;
– Book of Benefits 2017 – wszystko o rynku beneﬁtów w Polsce.
9 lutego 2017 – Warszawa
Organizator: Link Concept Sp. z o.o.
Informacje: www.benefitsfestival.pl
Warszawskie Dni Rekrutacji

Podróż do świata innowacji, nowych
technologii oraz wdrożeń w obszarze HR.
Tematyka tegorocznych WDR to ogólna
miłość do HR – „in love with HR” Główne ścieżki tematyczne:
a. marketing w HR – różne narzędzia
marketingowe jako uzupełnienie kompetencji HR;
b. rekruter w centrum – budowanie swojej pozycji, nowe narzędzia, przyszłość tej
pracy; nowy profil kompetencji, personal
branding rekrutera;
c. future of work/nowe technologie –
czy maszyny zastąpią ludzi, co nas czeka, także w zakresie struktur HR, jakie
zmiany nastąpiły w przeciągu kilku lat,
case study.
Uczestnicy będą mogli również wziąć
udział w trzech 120 minutowych warsztatach podczas, których zostanie przekazane praktyczne wskazówek, które pomogą
w codziennych obowiązkach pracownikom działów HR.
14 lutego 2017 – Warszawa
Organziator: Employer Branding Institute
Informacje: www.warszawskiednirekrutacji.pl
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RÓŻNE smaki
mojego życia
Z Mariolą Bojarską-Ferenc rozmawiała Katarzyna Patalan

Fot. Krzysztof Dubiel

Zawsze powtarzam, że pod żadnym względem nie warto otaczać
się bylejakością, bo żyje się tylko raz i trzeba pamiętać, że każdy
dzień powinien być jak najlepiej przeżyty. Warto jeść zdrowo nie
tylko dlatego, by mieć piękną sylwetkę, lecz przede wszystkim
żeby uniknąć różnych dolegliwości. Warto dobrze wyglądać, bo
lubimy otaczać się ludźmi dobrze wyglądającymi. Warto inwestować w siebie i się szkolić, bo przyjemniej jest pracować z ludźmi
wykształconymi, mądrymi, ciekawymi życia, inteligentnymi, a nie
z osobami niekompetentnymi.
To właściwie dotyczy każdej dziedziny.
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Niestrudzenie od ponad 20 lat promuje pani zdrowy i aktywny styl życia. Czy
temu działaniu towarzyszy poczucie, że
ma pani wpływ na zmianę złych nawyków
Polaków?
Mam taką nadzieję. Robię to by inspirować Polaków jak żyć, by nie mieć problemów ze zdrowiem i cieszyć się energią
do końca życia. Kiedy zaczynałam ponad
25 lat temu nie zdawałam sobie sprawy,
że w tak szybkim tempie zdrowy styl życia zyska tak wielu zwolenników. Ludzie
dzień po dniu, rok po roku coraz liczniej
zaczęli rozumieć, jak bardzo to jest ważne.
Promowanie zdrowia zaczynałam na trzecim roku studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Wtedy po
raz pierwszy pokazałam w telewizji światowy hit – aerobik, który za sprawą płyt
z Jane Fondą był w Polsce znany. Dziennikarze telewizyjni nie wierzyli, że aerobik zyska taką popularność, zainteresuje
kogokolwiek na stałe, a już na pewno, że
przerodzi się w tak duży ruch, który dziś
nazywamy fitnessem, a w tej chwili nawet wellnessem. Fitness jest jednym z elementów ogólnej dbałości o siebie. Poszukiwałam kolejnych nowości i tak trafiłam
na callanetics. 28 lat temu płyta z callaneticsem, którą przygotowałam, sprzedała się w trzech milionach egzemplarzy, to
był wielki sukces, naprawdę szał. Podobnie rzecz się miała z gazetką z callaneticsem z moim udziałem. Wtedy doszłam do
wniosku, że jeśli tylu ludzi jest zainteresowanych tematyką związaną z poprawą jakości życia, warto to propagować. Wiedzy
z tej dziedziny szukałam na świecie, bo
w Polsce ta idea dopiero raczkowała. Odnalazłam dwie największe amerykańskie
organizacje na świecie IDEA i ECA. Zajmują się one rozwojem zdrowia i fitnessu. I tak też zaczęłam regularnie odwiedzać światowe kongresy, byłam na ponad
czterdziestu, żeby się dokształcać i być na
bieżąco z nowościami.
Dzięki wiedzy, jaką tam zdobywałam, doświadczeniu, kontaktom z najlepszymi
specjalistami na świecie powstało pięć
moich książek i – ok. 400 – artykułów,
3 tys. programów telewizyjnych o zdrowiu, których byłam też producentem.
Zapraszałam do udziału w nich gwiazdy światowego fitnessu, m.in. Marcusa
Irwina z Australii, Claya Granta z Nowego Jorku, Roberta Steinbachera ze Szwajcarii, Deana Hodgkina i wielu, wielu innych. Zaczęłam wierzyć, że to, co robię,

ma sens, że ludzie chcąc żyć na lepszym
poziomie i będą zawsze poszukiwać wiedzy, by podnieść swój standard życia.
W tym okresie jak grzyby po deszczu zaczęły też powstawać pierwsze fitness cluby. Dziś trochę się to przewartościowało,
dyplom trenera można zdobyć w jeden
dzień, a wiedza u niektórych ogranicza się
do pompek i zrobienia przysiadów.
W dobie internetu, social mediów bardzo
łatwo jest zaistnieć w świadomości odbiorców, ale znacznie trudniej tę popularność
utrzymać. Pani się to udaje. Jak to się robi?
Sekretem utrzymania się na rynku przez
wiele lat jest wiedza i ciągły rozwój,
a także dbałość o kontakty w tej dziedzinie. Zajmuję się już nie tylko fitnessem, ale też wellnessowym podejściem
do życia, który promuję w telewizji i innych mediach. To kocham. To prawda,
że dopiero po 25 latach mojej działalności w telewizji i promowania fitness pojawiły się młode dziewczyny, nowa generacja trenerów. Gdy zaczynałam, nie
było łatwo, wielokrotnie „waliłam głową
w mur”, do telewizji czy do mediów zapraszane były tak zwane autorytety, musiałam udowodnić, że nim jestem. Nie
było mowy o tym, aby w studiu gościł
ktoś, kto na temat zdrowia mówił: „Mi
się wydaje, że jestem dobry”, krótko mówiąc, nie było takiej amatorki. By występować regularnie w telewizji, mieć swój
autorski program, trzeba było zdawać
na kartę ekranową, mówić poprawnie
w języku polskim, trzeba było mieć wiedzę i coś wartościowego do przekazania.
Dzisiaj jest trochę inaczej, jest duża łatwość bycia w mediach i nie zawsze ten,
kto jest popularny, jest dobry. Ludzie
mylą popularność celebrytów z kompetencjami zawodowymi. I to jest niebezpieczne. To, że ktoś jest popularny, nie
jest to wprost proporcjonalne do wiedzy, jaką ma, bo popularność można zyskać różnie, również głupimi faktami. Jeśli chodzi o mnie, by zaistnieć i pozostać
w mediach ponad 25 lat, przede wszystkim musiałam mieć skończone studia,
posiadać wiedzę. Jeździłam na kongresy
i jeżdżę do tej pory, bo ciągle czuję niedosyt. Dzięki temu zawsze jestem na bieżąco z nowościami w swojej dziedzinie,
widzę, jak rozrasta się ruch fitnessowy
i jak mocno rozwija się również nauka
w tej dziedzinie. To jest też wiedza medyczna, którą trzeba opanować, by nie
8

zrobić nikomu krzywdy. Dzisiaj niestety w tej branży często najważniejsza jest
popularność.
Czyli wiedza i rozwój są gwarantem sukcesu?
Na sukces składa się wiele rzeczy: osobowość, marketing, konsekwencja, pewność
siebie i wiele innych, ale bez wiedzy sukcesu nie utrzymasz, szybko zabłyśniesz i szybko zgaśniesz. Popularność dla mnie nie jest
sukcesem, trzeba mieć świadomość tego,
że jestem w czymś dobra czy dobry. Miałam bardzo mądrą teściową, która właściwie na początku, gdy byłam młoda, kształtowała też moje życie. Gdy wychodziłam
za mąż, miałam 20 lat, ona obawiała się,
że być może nie skończę studiów. To była
bardzo wykształcona kobieta. Była inżynierem elektrykiem, pracującym na świecie, m.in. elektryfikowała Nigerię w swoim
czasie. Zawsze mi powtarzała: „Jeśli cokolwiek robisz w życiu, to rób to najlepiej
jak potrafisz i zawsze będziesz zauważona”,
a także: „Nie wszyscy muszą cię kochać, ale
chodzi o to, by cię szanowano”. Zapamiętałam to na całe życie.
Lepiej zarobić mniej, ale cieszyć się swoją wiedzą, a ona kiedyś zaprocentuje. Nie
warto być łakomym na pieniądze, które czasami mogą przyjść łatwo, bo też łatwo można je stracić. Trzeba inwestować w siebie, bo inwestycja w siebie jest
najlepszą inwestycją, jaką można poczynić. Żyję zgodnie z tymi zasadami. Swoje pierwsze zarobione pieniądze inwestowałam przede wszystkim w edukację.
Oczywiście mogłam za to kupić mieszkanie, kolejne większe mieszkanie, później
większy dom czy dwa domy, ale ja konsekwentnie – oprócz tego, że budowałam
własne miejsce do życia – inwestowałam
w swoją edukację. Wyjeżdżałam uczyć się
do Nowego Jorku, San Diego czy Las Vegas, Orlando, Paryża, Sztokholmu itp. kilka razy w roku. Loty i hotele były kosztowne, ale wiedziałam, że warto to robić,
ponieważ przywoziłam wiedzę, na której budowałam tutaj całą swoją strategię.
Dzięki temu napisałam kilka książek, do
których można wracać, ponieważ wciąż
są aktualne. Zawarłam tam wiedzę popartą badaniami profesorów. Współpracowałam z największymi autorytetami w Polsce w dziedzinie medycyny i na świecie
w mojej dziedzinie. W każdej z książek
miałam wsparcie naukowe. Dla mnie było
dość istotne, aby te książki były mądre,

OD MARZENIA
DO SPEŁNIENIA
7 kroków na 2017 rok

Cokolwiek sobie postanowisz w nowym
roku, MultiSport pozwoli Ci to osiągnąć!

1. Znajdź swoją pasję
Dzięki karcie MultiSport masz dostęp do ponad 4000 obiektów
sportowych na terenie całej Polski i możesz wybrać najlepszą
dla siebie aktywność spośród 25 dyscyplin sportowych.

2. Rozruszaj towarzystwo

3. Hartuj ciało

Rodzinne wyjście na lodowisko, a może wizyta na basenie?
Użytkownicy kart MultiSport mogą zamówić dodatkowe karty dla
osób towarzyszących oraz dzieci. Bądźcie aktywni całą rodziną!

Sport to zdrowie. Dzięki regularnej aktywności
fizycznej zahartujesz organizm, wzmocnisz odporność
i będziesz cieszyć się lepszym samopoczuciem.

4. Rusz głową
Z kartą MultiSport ćwiczysz ciało i umysł. MultiSport Logic pomoże
Ci poprawić pamięć, koncentrację oraz logiczne myślenie. Wystarczy
15 minut ćwiczeń dziennie!

5. Poznaj siłę spokoju
Skorzystaj z sauny, rozgrzej się w gorących termach, złap oddech w
grocie solnej. Pozwól sobie na zimowy relaks z kartą MultiSport!

6. Odkryj swój potencjał
Często podróżujesz? Wszystko Cię interesuje? Nie ograniczaj się!
Z kartą MultiSport możesz ćwiczyć w 650 miastach w Polsce.
Gdzie chcesz i kiedy chcesz.

7. Przejdź na endorfiny
Sport wyzwala endorfiny i świetnie wpływa na pewność siebie.
Pomyśl o osobie, która szczególnie potrzebuje motywacji w nadchodzącym roku
i przypomnij jej, że z kartą MultiSport może więcej. Od dziś marzenia idą w ruch!

infolinia: 22 242 42 42

benefitsystems.pl
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a nie żeby była to ogólnie dostępna wiedza internetowa. Zawarłam tam swoje
przemyślenia, efekty rozmów z ekspertami, ponieważ zależało mi, by moje publikacje różniły się od tego, co powstaje w tej
dziedzinie na naszym rynku.
W jednym z wywiadów przyznała pani, że
szkoda życia na bylejakość. Nie ma pani
takiego wrażenia, że sporo tej bylejakości
w dziedzinie, którą pani się zajmuje?
Ogólnie jestem przerażona, że otacza nas
taka bylejakość również w mojej dziedzinie. Oczywiście można znaleźć perełki. Większość osób w swoich decyzjach
o zdrowiu niestety sugeruje się reklamami, które podaje im prasa, telewizja, internet. I to jest katastrofa, bo często po
jakimś czasie dowiadują się, że reklamowane jedzenie nie jest takie, jak powinno
być, czy ten trener nie okazuje się dobry.
Nie warto szaleć, ślepo podążać za modą,
trzeba wokół siebie szukać produktów naprawdę dobrych. Zawsze powtarzam, że
pod żadnym względem nie warto otaczać
się bylejakością, bo żyje się tylko raz i trzeba pamiętać, że każdy dzień powinien być
jak najlepiej przeżyty. Warto jeść zdrowo
nie tylko dlatego, by mieć piękną sylwetkę, lecz przede wszystkim żeby uniknąć
różnych dolegliwości. Warto dobrze wyglądać, bo lubimy otaczać się ludźmi dobrze wyglądającymi. Warto inwestować
w siebie i się szkolić, bo przyjemniej jest
pracować z ludźmi wykształconymi, mądrymi, ciekawymi życia, inteligentnymi,
a nie z osobami niekompetentnymi. To
właściwie dotyczy każdej dziedziny.
Na początku października pojawiła się
pani nowa książka „Życie ma smak”. Jaki
smak ma życie Marioli Bojarskiej-Ferenc?
To trochę przewrotny tytuł. Publikacja
jest książką kucharską, a w życiu jest raz
słodko, raz gorzko, słono, kwaśno – i tak
samo jest w kuchni. Chcę nauczyć ludzi, by gotowali zdrowo, bo to niezwykle
ważne. Opracowałam przepisy na zdrowe śniadania, obiady i kolacje, przepisy
na dania, które powinno się jeść przed
treningiem czy po treningu, na soki,
smoothie, dania bez glutenu, bez soli.
Oprócz tego pokazuję, jak ja smakowałam życie, ponieważ uważam, że Polacy często są nieciekawi nowych kuchni, a co za tym idzie – nieciekawi życia.
Jadą na drugi koniec świata i najchętniej
zjedliby kotleta schabowego lub poszu-

kują czegoś podobnego. Próbując kuchni całego świata, poznajemy nowe smaki
i wiele się uczymy. Ja właściwie z każdego kraju, w którym przebywam, staram
się przywozić coś specjalnego, staram się
zamawiać dania, których nigdy w życiu
nie jadłam, które mogą mnie zaciekawić.
Podpytuję często kucharzy, jak przyrządza się lokalne potrawy, i właśnie takimi
opowieściami okrasiłam swoją książkę
kucharską. Dzielę się swoimi doświadczeniami z czytelnikami, żeby pokazać, że warto eksperymentować. Ludzie
otwarci, inteligentni powinni smakować
świat i życie.
Ja też eksperymentowałam z jedzeniem,
choć nie zawsze za pierwszym razem mi
smakowało. 30 lat temu w Nigerii spróbowałam krewetek, humusu, chili. Będąc w Maroku, uczyłam się jeść ostrygi, a w Afryce Południowej poznawałam
inne smaki, jadłam węża. Myślę, że te doświadczenia sprawiają, iż moja najnowsza
książka jest ciekawa. Nie są to tylko nudne, zdrowe dania, które trzeba jeść i każdy
może je sobie znaleźć w internecie. Zdradzam w niej tajemnice mojej codziennej
kuchni, takiej, którą przygotowuję dla bliskich, ale również na wielkie przyjęcia.
Kiedy zapraszam gości, nie przygotowuję byle czego, tylko staram się, aby
opuszczając mój dom, pamiętali oni
smak degustowanej potrawy przez
dłuższy czas. Często jest tak, że dzwonią i pytają na przykład: „jak robiłaś ten
pasztet″, „a jak tatara″, „a twoje krewetki będziemy pamiętać latami″. I to jest
piękne. Mam swoje przepisy i staram
się dopasowywać je do upodobań moich znajomych. Dla mnie kuchnia jest
niezwykle ważna i zaraziłam tą miłością swojego męża, synów. Mój młodszy syn, który ostatnie cztery lata przebywał we Włoszech, wspólnie ze mną
napisze książkę o włoskiej kuchni.
To takie rodzinne przedsięwzięcie…
Międzypokoleniowa książka. Zdrowa kuchnia i ćwiczenia łączą pokolenia. Spotykamy się na lunchach, kolacjach, to dobry czas na rozmowę, na to,
by pobyć ze sobą. Bardzo pielęgnuję te
spotkania i lubię, gdy rodzina spotyka
się przy stole. Nie lubię cateringu, nigdy w moim domu nie było gotowych
dań z restauracji, zawsze wszystko robię sama. Uwielbiam patrzeć na swoich
gości, którzy zajadają się moimi potra10

wami i mówią: „jakie pyszne carpaccio”, „jakie pyszne ceviche”. To, że daję
innym radość, sprawia mi największą
przyjemność.
Z pewnością to cenny czas, a skoro już
pani wspomniała o rodzinie: podobno nie
pozwala pani swoim wnukom zwracać się
do siebie per babciu. To pani sposób na
walkę ze stereotypem babci. Z jakimi jeszcze stereotypami pani walczy?
Nie ma co ukrywać, jestem kobietą dojrzałą,
ale irytuje mnie, że kiedy się przechodzi na
tę drugą stronę, kiedy kończy się pięćdziesiątkę, innym się wydaje, że już czegoś nie
wypada. I walczę z tymi stereotypami – wypada, nie wypada. To, że trzeba zrezygnować z pracy i oddać młodszym miejsce, jest
jakąś bzdurą. Mam wrażenie, że chcą nas
pochować w wieku 50 lat. A przecież każdy
musi w jakiś sposób żyć. Skoro mamy przeżyć jeszcze 100 lat, każda z nas będzie chciała jak najdłużej pracować. Skoro mamy tyle
żyć, to trzeba z czegoś żyć. W związku z tym
praca jest nam bardzo potrzebna. Myślę, że
nie powinno być takich podziałów w naszym społeczeństwie na starych i młodych.
Po prostu powinniśmy pracować w zależności od swoich możliwości zdrowotnych,
swojej energii życiowej czy umiejętności,
a nie dzielić się wiekowo. To samo dotyczy
też ubierania się. Irytuje mnie, gdy słyszę:
„O Boże, bo tobie już nie wypada”. Nie wypada mieć długich włosów, nosić kozaków
za kolana czy sukienki przed kolano. Uważam to za totalną bzdurę, nie ma przecież
sklepów dla 50+ czy 60+, są po prostu sklepy z odzieżą. Każdy może myśleć o sobie,
przeglądając się w lustrze, i każdy widzi, co
ma ukryć, a co wyeksponować. To dotyczy
młodych i starych. To nie ma nic wspólnego z wiekiem, a z wyczuciem stylu lub z wykonywaną pracą. Inaczej będzie się ubierała dziewczyna, która pracuje w banku lub
korporacji, a inaczej artystka, malarka, modelka, aktorka czy dziennikarka – ich nie
obowiązują sztywne standardy, nie muszą
chodzić w mundurku do pracy, bo i po co.
Cała moja rodzina i wszyscy przyjaciele
zwracają się do mnie „Mery”, może dlatego,
że imię Mariola nie było tak popularne, kiedy byłam młodą dziewczyną. „Babcia” kojarzy mi się ze skrajną dojrzałością, niedołężnością, siwą głową, laską. Ja się nie uważam
za taką babcię. Jestem energiczną kobietą, czasami sprawniejszą od wielu młodych
dziewczyn. Babcia jest dla mnie wyłącznie
stopniem pokrewieństwa dla mojego wnu-
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Nie ma co ukrywać, jestem kobietą
dojrzałą, ale irytuje mnie, że kiedy
się przechodzi na tę drugą stronę,
kiedy kończy się pięćdziesiątkę,
innym się wydaje, że już czegoś nie
wypada. I walczę z tymi stereotypami
– wypada, nie wypada.

ka, więc jeśli ktoś go spyta, kim jest dla ciebie ta pani, to oczywiście ja jestem babcią. Ale po co ma mówić do mnie babciu,
ja mam swoje imię. Nie widzę powodu, by
zwracał się do mnie inaczej.
Jest pani niezwykle aktywną osobą. W jaki
sposób pani ładuje swoje akumulatory?
Muszę pani powiedzieć, że im więcej robię, tym więcej mi się chce. Najbardziej
przytłacza mnie bezczynność. Muszę mieć
mnóstwo wyzwań. Na przykład w tym
roku miałam ich wiele, bo oprócz prowadzenia programów telewizyjnych pisałam co jakiś czas artykuły, wydałam cztery
nowe produkty: dwie gry sportowe planszową i karcianą, kalendarz, które ukazały się pod jedną nazwą – „Super- Forma”.
W kalendarzu na rok 2017 będę motywować do pracy nad sobą w takim holistycznym podejściu: sferze aktywności, diety,
rozwoju. Natomiast w marcu wydam płytę DVD dla kobiet dojrzałych, która będzie oparta na ćwiczeniach baletowych.
Pomysł przywiozłam z ostatniego kongresu w Nowym Jorku. To ćwiczenia baletowe, klasyczne, które rozbudowują mięśnie
wzdłuż, pięknie kształtują sylwetkę. Na tej
płycie będzie także niespodzianka, ale póki
co nie mogę nic zdradzić.

Grudzień to czas podsumowań i snucia
planów na przyszły rok. Jakie cele stawia
sobie pani na 2017 rok?
W tym roku świętowaliśmy z mężem
25. rocznicę ślubu i zaczęliśmy następny etap
naszego życia. Staram się, by kolejne urodziny mnie nie przerażały, lecz aby były inspiracją do czegoś nowego. Chcę pokazywać kobietom po pięćdziesiątce, że każdy wiek jest
fantastyczny do spełniania swoich marzeń.
W tym roku zrealizowałam swoje marzenie
związane z tańcem i zatańczyłam w „Tańcu
z gwiazdami”. Poskutkowało to tym, że uczę
się rumby, samby, tańców latynoskich. Przez
wiele lat moje ciało tak przyzwyczaiło się do
fitnessu, że na tę formę aktywności mniej reaguje. Chciałam znaleźć dla siebie coś inspirującego. Po tym programie zakochałam
się w tańcu. Mam piękniejszą sylwetkę i odnajduję w sobie jeszcze więcej kobiecości.
Z przyjemnością będę tańczyła także w przyszłym roku. Wydaję dwie książki – jedną na
temat mody dla kobiet 50+, a drugą, o której wcześniej wspomniałam, wspólnie z synem książkę kucharską z tajemnicami włoskiej kuchni. Mam nadzieję stworzyć kolejny
program telewizyjny dla kobiet dojrzałych,
ponieważ uważam, że ten etap życia, w który
weszłam, jest niezwykle ważny. Chcę zachęcić kobiety, by nie przestały o sobie myśleć.
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W tym wieku często zostają same, z różnych
powodów, i takim kobietom chcę dodawać
sił, zachęcać je do walki o siebie, do dbania
o siebie. Będę je motywować, żeby otworzyły
się na nowe życie, nowe uczucia, nowe pasje.
To ambitne plany. Czy taki głód życia był
w pani zawsze?
Młodzi ludzie, gdy robię szkolenia dla banków czy dla innych firm, pytają: „Boże, skąd
ma pani tyle energii? Bo nam się nie chce
i my byśmy najchętniej poszli spać”. Trzeba
w sobie odnaleźć coś takiego, co nas nakręca. Od 20. roku życia jestem taką niespokojną duszą. Zawsze lubiłam otaczać się ciekawymi ludźmi, często mądrzejszymi od
siebie, bo wtedy to jest dopiero przyjemność. Nie sztuką być fantastyczną wśród ludzi ograniczonych, tylko sztuką jest być co
najmniej na tym samym poziomie, kiedy
ma się wokół ludzi dużo mądrzejszych od
siebie, od których można się wiele nauczyć
– autorytety z różnych dziedzin. Uwielbiałam takie spotkania i zawsze traktowałam je
jako punkt odniesienia, co chciałabym w życiu robić. Często to są spotkania z lekarzami, dziennikarzami, aktorami. Rozmowy
z nimi sprawiały, że w głowie rodziły mi się
rozmaite pomysły. Taka już jestem, taka się
urodziłam wariatka.■
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HR w praktyce

Pięć kamieni węgielnych
partnerstwa między
HR i biznesem
PAWEŁ KOPIJER pawel@2cconsulting.pl

Układanie wewnętrznych relacji
działu personalnego z menedżerami
– jak by nie patrzeć, będącymi
klientami wewnętrznymi HR – wbrew
pozorom nie jest takie proste. Na
zwykłe bariery w budowaniu dobrych
stosunków międzyludzkich z bardzo
różnymi osobami, w stresogennym
i zapędzonym świecie dzisiejszych
organizacji, nakładają się jeszcze
dodatkowe problemy wynikające
z samej natury funkcji zarządzania
ludźmi.

Można by rzec, że menedżerowie są z Marsa, a HR z Wenus, bo obserwując odmienność
postrzegania procesów, zadań
i celów w przedsiębiorstwie, takie
właśnie odnosi się wrażenie.
Jak to się dzieje, że w jednej
organizacji dyrektor personalny jest formalnie członkiem zarządu, albo nawet jeśli nie jest, to
spotkania decydentów odbywają
się zwykle z jego udziałem, a w innej projekty przedstawiane przez
HR do zatwierdzenia czekają
miesiącami na miejsce w agendzie prezesów? Co sprawia, że
z jednym menedżerem HR można się w miarę swobodnie umówić, a drugi ma tak dużo spraw i obowiązków, że nawet nie odbiera telefonów? A wreszcie:
co różnicuje opinię o HR w poszczególnych firmach? Co może stanowić kamień
węgielny nowej kultury organizacji nasta-

wionej na prawdziwe wspieranie biznesu
w rozsądnym korzystaniu z dostępnego
kapitału ludzkiego?
Poniżej zostały zarysowane kluczowe
obszary uwarunkowań dla partnerstwa
biznesowego funkcji personalnej.
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Relacje partnerskie

Oczywiście najbardziej fundamentalnym wyzwaniem jest
zadbanie o jakość samych relacji międzyludzkich. Jest to też
obszar najbardziej oczywisty,
bo to rodzaj naszych relacji decyduje o całej sferze współżycia
społecznego, w tym też w świecie zawodowym. Sprzymierzeńcami mogą tu być określone „wyznaczniki równowagi”.
I tak np. bardzo ważna wydaje
się równowaga między:
– Życzliwością i asertywnością
– Stanowczością i elastycznością
– Pewnością siebie oraz swoich racji i szanowaniem autorytetu drugiej
strony
– Sprawdzają się z kolei dość uniwersalnie atrybuty zachowań nastawione na:
– Docenianie drugiego człowieka
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– Zainteresowanie perspektywą postrzegania spraw drugiej strony
– Coachingowy styl rozmowy
– Identyfikowanie kwestii ważnych
w danym momencie dla menedżera
– Poszanowanie czasu
– Wyrażanie gotowości do pomocy
W budowaniu partnerstwa biznesowego bardzo przydatne jest operowanie
liczbami i wskaźnikami. Oczywiście nie
wszyscy menedżerowie żyją wskaźnikami i nie chodzi o to, by wskaźniki zasłoniły człowieka i jego rolę, ale jednak
w biznesie na popularności coraz bardziej zyskuje kontrola zarządcza, gdzie
podstawą jest umiejętność podejmowania szybkiej decyzji. Szczególnie istotne staje się to w sferze raportowania,
gdzie nagminnym wymaganiem staje
się tak zwane „one page view” (przedstawianie całości raportowanego obrazu na jednej stronie lub jednym slajdzie). Bardzo pomocnym narzędziem
okazuje się infografika. Wskaźnikowość w komunikacji z biznesem odnosi się zarówno do parametrów, za które
są odpowiedzialni menedżerowie, jak
i tych, które służą kontroli procesów
zarządzania ludźmi. Ważnym elementem jest też sprecyzowanie, z jakiej kategorii są dane wskaźniki. Jeśli będą to
głównie mierniki kosztowe (np. koszty
rekrutacji, koszty szkoleń, koszty fluktuacji pracowników), HR będzie coraz
silniej postrzegany w organizacji przez
pryzmat kosztowy, w najlepszym razie jako „strażnik kosztów”. Jeśli jednak to będą wskaźniki inwestycyjne lub
przychodowe czy optymalizacyjne (np.
wskaźnik skrócenia czasu zapełniania
wakatu, wskaźnik ROI dla projektów
szkoleniowych czy kalkulacja opłacalności kampanii employer brandingowej
z uzyskiem po stronie niższych stawek
płacowych), wówczas jest spora szansa,
by wizerunek HR ukierunkował się bardziej na partnera biznesowego.

Profesjonalizm
na co dzień
Niezależnie od branży i rodzaju firmy profesjonalizm podejścia jest na dłuższą metę opłacalnym wysiłkiem. U większości menedżerów profesjonalne podejście
w sprawach codziennych budzi szacunek
(czasem zazdrość) i przede wszystkich zaufanie. Decydenci najprawdopodobniej

będą czuli się znacznie bardziej bezpieczni
w trakcie rozmów o propozycjach z obszaru HR, wiedząc, że wszelkie proponowane
pomysły z pewnością są przemyślane, przeanalizowane i wyważone. Będą wówczas
znacznie bardziej otwarci na partnerską rozmowę. Przejawami profesjonalizmu przykładowo są takie sprawy, jak:
– Zakres i wygląd przedstawianych dokumentów
– Struktura i spójność pokazywanych na
forum zarządzających prezentacji
– Logiczność i jasność wystąpień
– Przygotowanie się do spotkań
(uprzednio zdobyte informacje, dane,
dokumenty)
– Pilnowanie agendy i czasu spotkań
– Dotrzymywanie terminów i zobowiązań lub informowanie o wszelkich
zmianach w tym zakresie (w biznesie
zła informacja zawsze jest lepsza niż
brak informacji)
– Odpowiadanie na dłuższe maile w formie wypunktowanej
– Dbanie o przejrzystość prezentowanych analiz i spójność wniosków
Powyższe przykłady są często postrzegane jako podstawowe i prozaiczne, ale niedocenianie wagi formy,
szczególnie w obszarze komunikacji
z menedżerami, czasem prowadzi do
lekceważącej oceny przez innych. Dobrze jest też wziąć pod uwagę to, że
z takich elementów, jak „prezentacje
biznesowe”, „wystąpienia publiczne”
czy „efektywne prowadzenie spotkań”,
uczyniono w biznesie już prawie sztukę. Dobrą rekomendacją jest zapoznanie się z tym, co ludzkość wypracowała
w tym zakresie, bo można w relatywnie
łatwy sposób poprawić swój poziom
profesjonalizmu.

Zarządzanie wpływem
kapitału ludzkiego na
biznes
Partnerstwo biznesowe HR to również obszar ciągłego szukania zależności
między wynikami firmy i czynnikiem
ludzkim. Z jednej strony oczywiste jest,
że o rezultatach organizacji głównie decydują ludzie, którzy ją tworzą. Jednak
od partnera biznesowego HR wymaga
się, by na tej oczywistości tworzył bieżący zestaw realnych przykładów takiego powiązania. Struktura działań organizacji w obszarze zarządzania ludźmi
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jest dość skonkretyzowana i skończona – w każdej firmie można wyodrębnić kilku- czy kilkunastoelementowy
zbiór kluczowych procesów ZL, w obrębie których skuteczny controlling zarządczy może dostarczać bieżącej odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób
efektywność danego procesu przekłada się na rezultaty przedsiębiorstwa?”.
Zarządzanie wskaźnikami efektywności procesów HR oraz monitorowanie
stopnia i wielkości wpływu tych procesów na wyszczególnione parametry
ważne dla zarządzających staje się „deską rozdzielczą” HR business partnera. Takie podejście jest ważne dla partnerstwa, ponieważ wówczas nie trzeba
szukać dowodów na sensowność posiadania HR BP, dla wszystkich menedżerów jest to proste i oczywiste, a jedynym obszarem koncentracji działania
jest maksymalizacja wpływu procesów
ZL na korzyści biznesowe. Takie podejście znacząco ułatwia wspieranie firmy
w zmianach, a także budowanie biznesowych uzasadnień dla potencjalnych
inwestycji HR.

Priorytety
i Zasada Pareto
Ostatnim, ale nie mniej ważnym,
obszarem uwarunkowań dla budowania realnego partnerstwa biznesowego
jest wyznaczanie i trzymanie się priorytetów. Głównym powodem, dla którego dziś dla decydentów biznesowych
staje się to coraz bardziej kluczowe, jest
tak zwany „brak czasu”. Typowe środowisko pracy w przedsiębiorstwie to dziś
permanentny nadmiar spraw i obowiązków, które trzeba zrealizować pod presją
czasu. To oznacza, że HR, jako partner
biznesowy, musi bardzo dobrze wyznaczać swoje priorytety i ciągle optymalizować ich realizację, ale także budować
współpracę głównie wokół priorytetów
menedżerów, których wspiera. Wyznaczanie kluczowych czynników najbardziej decydujących o osiągnięciu takiego
czy innego celu staje się dziś codziennością i wręcz sposobem myślenia w zarządzaniu.

Paweł Kopijer
prezes 2C Consulting
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Networkingowa
skuteczność lidera
ROBERT JASIŃSKI robert@robertjasinski.pl

Fanatyczni wyznawcy networkingu
mówią, że nieważne jest, jak wiele
wiemy i potrafimy, ważne, kogo
znamy i kto nas zna. Żywiąc takie
przekonanie, łatwo popaść w zachłanne
kolekcjonowanie znajomości
— płytkie, interesowne i mało
wartościowe.

W erze mediów społecznościowych zadanie to może być
znacznie łatwiejsze, a zasięg dużo
większy. Okazuje się jednak, że
znajomości, liczone w setkach lub
tysiącach, zamiast oczekiwanej
wartości częściej skutkują bezproduktywną stratą czasu i paradoksalnie poczuciem pustki. W Polsce
posiadanie sieci kontaktów budzi
również negatywne skojarzenia wynikające z doświadczeń z poprzedniego ustroju, gdzie koneksje i znajomości kojarzyły się raczej z cwaniactwem i nieuczciwością. Trudno się zatem dziwić,
że w wielu badaniach na temat networkingu menedżerowie postrzegają to zjawisko jako nieuczciwe, charakteryzując je słowami: dwulicowość, interesowność czy wazeliniarstwo. Nie pomaga
tu nawet fachowa literatura i zapewnienia ekspertów o etycznym
wymiarze budowania sieci kontaktów – podświadome przekona-

nia determinują działanie! Każdy praktyk sztuki przywódczej
wie jednak, że bez sieci osobistego wsparcia sam niewiele osiągnie.
Jak zatem robić to z głową i nie popadać ze skrajności w skrajność?
Po pierwsze, trzeba właściwie rozumieć sieć kontaktów
– jako niezbędny element skuteczności menedżerskiej, który
nie tylko służy osobistym celom lidera, ale również pozwala na realizację wyższych celów. To od tego czynnika może
zależeć powodzenie prowadzonego przez twój zespół projektu czy ostateczny wynik biznesowy. Wyższy cel pozwoli
w bardziej ekologiczny sposób traktować projektowanie znajomości i zwiększy motywację do działania. Nawet najwyższej jakości kompetencje i wyniki potrzebują zewnętrznego
wsparcia, aby mogły zaistnieć.
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Po drugie, w budowaniu lub restrukturyzowaniu sieci relacji
warto kierować się kilkoma sprawdzonymi zasadami:
Liczba bliskich kontaktów – według mistrzów networkingu powinno być to między 12 a maksymalnie 20 osobami. Ograniczenie to pozwala na w miarę regularny kontakt
i szansę na głębszy charakter relacji. Przy zbyt dużej liczbie kontaktów znajomości będą powierzchowne, a spotkania sporadyczne. Takie relacje nie dają szansy na zbudowanie prawdziwego zaufania i gotowości do wzajemnej pomocy,
szczególnie w trudnych przypadkach.
Konieczność zróżnicowania rodzajów znajomości – sieć bliskich kontaktów powinna wspierać lidera w czterech głównych
obszarach:
· Zdobywania wiedzy – to ludzie, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem mogą nas inspirować, uczyć i rozwijać. Te relacje warto pielęgnować nie tylko ze specjalistami we własnej
branży, lecz także szukać analogii poza nią, skupiając się tylko
na elementach wspólnych – stanowiskach, wspólnych rynkach
czy grupach klientów itp.
· Inspiracja płynie z zewnątrz – im bardziej wartościowe jej źródła, tym szybszy i pełniejszy rozwój menedżera.
· Wsparcia poprzez władzę i możliwości wpływu – to sojusznicy, którzy poprzez siłę własnego wpływu – formalną lub nieformalną – mogą wspierać powodzenie naszych działań. Warto
zastanowić się, kto w mojej organizacji lub bezpośrednim otoczeniu biznesowym może skutecznie wpływać na powodzenie
naszych przedsięwzięć. Mogą to być ostateczni decydenci lub
posiadający do nich bezpośredni dostęp zaufani ludzie.
· Dostarczania wiarygodnej informacji zwrotnej – bezpośrednio podlegli współpracownicy nigdy nie będą wiarygodnym
źródłem informacji zwrotnej. Warto utrzymywać kontakt z fa-

Robert Jasiński
ekspert przywództwa i mówca
inspiracyjno-motywacyjny
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chowcami z bliskiego otoczenia, którzy wolni od bezpośredniej zależności służbowej będą mogli obiektywnie nas ocenić. Menedżer bez dostępu do szczerego feedbacku prędzej
czy później wpadnie w pułapkę własnej percepcji. Posiadanie
w bliskim kręgu szczerego i uważnego krytyka daje szansę na
ciągłe doskonalenie.
· Rozwoju osobistego – to grupa ludzi, którzy wnoszą wartość
do naszego rozwoju osobistego. Warto poszukać ludzi inspirujących, dodających nam energii i pokazujących szerszą perspektywę życia. Oderwanie się od relacji stricte zawodowych pozwala spojrzeć z dystansem na swoje życie i upewnić się, że wiemy,
co w nim dla nas jest naprawdę ważne. Ten obszar bliskich relacji wpływa na kondycję emocjonalną lidera – odskocznia od codziennych wyzwań zawodowych rozwija nas holistycznie i wyraźnie wpływa na jakość działań i relacji z innymi.
Wzajemny charakter relacji – networking to relacja wzajemna, więc aby coś dostać, trzeba również coś dać od siebie. Pamiętając o ograniczeniach liczebności najbliższego kręgu znajomych,
mamy szansę być dla nich realnym wsparciem. Warto zaczynać
od dawania, zastanawiając się, co wartościowego mogę zaoferować tej konkretnej osobie. Wiedzę, wpływ, feedback czy koleżeńską relację? Być może mogę wyświadczyć przysługę w obszarze,
w którym jestem ekspertem? Realna pomoc przekłada się na realną wdzięczność – to z kolei buduje realną wartość znajomości.
Jakość i regularność kontaktu – zaprojektowane precyzyjnie
relacje należy podtrzymywać. Trudno wskazać tu jakiś specyficzny przedział czasu lub formę kontaktu, bo każda relacja jest inna.
W natłoku codziennych zadań często skupiamy się na bieżących
potrzebach i z tego powodu możemy przeoczyć to co ważne, choć
nie pilne. Przy zachowaniu rozsądnej liczby osób w bliskiej sieci kontakty powinny być na tyle częste, aby nasi znajomi, będąc
w potrzebie, pamiętali o nas jako o pierwszym wyborze.
Po trzecie, sposób budowania relacji biznesowych jest wzorcem postępowania dla podwładnych. To, w jaki sposób i z kim
podtrzymujemy znajomości, będzie inspiracją dla współpracowników. Najbardziej skuteczni liderzy znają wartość właściwych
kontaktów, dlatego poziomu tej umiejętności nie pozostawiają przypadkowi. Rozwijając ludzi, obok twardych kompetencji traktują networking jako istotną sprawność, mającą realny
wpływ na bieżące i przyszłe wyniki.
Opisane tu zasady na pierwszy rzut oka wydają się oczywiste.
Trudność pojawia się jednak w ich implementacji, ponieważ budowanie strategicznych relacji wymaga czasu, a ten jest dziś na wagę
złota. Jeśli dodamy do tego kontakty, w których z założenia to my jesteśmy dla kogoś wartością, lub osoby, z którymi niezależnie od naszej woli musimy utrzymywać relacje, może to być sporym wyzwaniem. Na samą ilość czasu nie mamy wpływu, jednak ciągle możemy
decydować o tym, z kim i w jaki sposób będziemy go spędzać. Przemyślany networking to inwestycja na lata – wraz z rozwojem kariery i pokonywaniem kolejnych szczebli menedżerskich w organizacji
wartość naszych kontaktów rośnie. Jak mówią weterani zarządzania
–im wyżej, tym więcej polityki, a mniej merytoryki. A w polityce,
jak nie od dziś wiadomo, nieważne, co potrafisz,
ważne, kogo znasz…
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Turkusowe organizacje
– zorganizowana anarchia
SYLWESTER PIETRZYK sylwekp@wp.pl

Zarządzanie macierzowe to jedna
z najbardziej popularnych metod
kierowania wysoce specjalistycznymi
zespołami. Niestety niesie ono ze sobą
wiele wyzwań, jak kłopoty
z komunikacją, spory kompetencyjne
czy rywalizacja o zasoby pomiędzy
project managerami. Duża
samodzielność specjalistów w takich
strukturach oraz wysoce zaawansowana
wiedza specjalistyczna sprawiają,
że zarządzanie takimi osobami jest
dużym wyzwaniem dla menedżerów
przywiązanych do centralistycznych
metod kierowania.

W poniedziałek, 24 października br. odbyła się w Warszawie
konferencja poświęcona najnowszemu modelowi zarządzania nazwanemu „Turkusowe organizacje
– Teal organizations”, zwracająca
uwagę na zmiany w sposobie myślenia we współczesnych organizacjach w Polsce i na świecie. Wydana
w 2015 r. książka Frederica Laloux
„Pracować inaczej” wprowadza całkiem nowe, rewolucyjne podejście
do kierowania zespołami.
Kontrowersyjna nazwa koloru turkus nawiązuje do nazewnictwa użytego w teorii integralnej
amerykańskiego socjologa Kena
Wilbera i związana jest z teorią zaspokajania potrzeb.
Nowa forma kierowania
nazywana turkusową w postaci różnych elementów pojawia się samoistnie w wielu organizacjach, co jest dowodem na to, że otoczenie rynkowe
i sposób prowadzenia biznesu wymusza
zmianę w zarządzaniu ludźmi.

Główne założenia opierają się na zasadzie, że człowiek szuka sensu swojej pracy,
swojego życia i jest w stanie samozarządzać
swoją aktywnością zawodową. Kierownik
zatem powinien pełnić funkcję coacha lub
mentora wobec swoich podwładnych.
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Frederic Laloux obala dotychczasowe systemy motywowania poprzez bodźce pozytywne
i negatywne oraz zastąpienie ich
głębokim sensem wykonywanej
pracy. Dotychczasowe narzędzia
oprócz kierowania działaniami
pracowników wywoływały silne
napięcia, rywalizację w zespołach
oraz ograniczały kreatywność.
Obecnie wzrost znaczenia innowacji i kreatywności, pozwalający na rozwój działalności w wysoce
konkurencyjnym świecie współczesnych rynków, wymusza stwarzanie pracownikom przestrzeni
do swobodnego realizowania stawianych im celów biznesowych.
Jest to możliwe do osiągnięcia tylko poprzez uruchomienie potencjału pracowników dzięki pobudzeniu ich
wewnętrznego zaangażowania.
Będąc aktywnym zawodowo szczególnie w obszarach wymagających dużej
kreatywności, takich jak nowe technologie, pracownik naraża się na realne ryzyko

ZARZĄDZANIE

wypalenia zawodowego spowodowanego
osiąganiem coraz trudniejszych celów.
Laloux uważa, że niemożliwa jest zmiana sposobu pracy bez zmiany sposobu myślenia o kierowaniu ludźmi. Jednocześnie
mamy wrażenie, że obecne modele organizacyjne osiągnęły maksimum swojej wydajności i tylko zmiana systemu pracy daje
nam nadzieję na zwiększenie efektywności.
Hierarchiczność i centralizacja są
szczególnie dotkliwe w polskich relacjach, co zapewne jest powiązane z uwarunkowaniami kulturowymi. Profesor
Hryniewicz wprowadził pojęcie zarządzania folwarcznego jako stylu kierowania polskich kierowników. Pokazuje to
silne rozgraniczenie pomiędzy kierownikiem, który jest od „myślenia” i wydawania poleceń, a pracownikiem, którego rolą
jest jedynie się podporządkować.
Silnie centralizacyjny styl kierowania
obecnie jest bardzo popularny: jego uosobieniem są rozbudowane systemy premiowe oraz motywacyjne stymulujące
zachowanie pracowników. Posiada on też
system ścisłej kontroli realizowany m.in.
przez system ocen okresowych.
Styl ten, powstały w XIX w., sprawdzał
się przy gospodarce o niskim stopniu skomplikowania, gdy pracownicy w większości
byli niepiśmienni i niewyedukowani. Obecnie niskie zaangażowanie pracowników możemy traktować jako ogromne marnotrawstwo kapitału intelektualnego firmy.
Faktem jest, że pracownicy nie akceptują dotychczasowych centralnych metod
prowadzenia organizacji.
Obecnie kierownicy starają się
zmniejszać to negatywne zjawisko poprzez na przykład delegowanie władzy
i decyzyjności na niższe szczeble hierarchiczne. Przykładem takiego podejścia
jest poniższe studium przypadku działu
szkoleń firmy finansowej.
Studium przypadku: dział szkoleń
w międzynarodowej firmie finansowej
W latach 2000 – 2006 miałem możliwość bezpośredniej obserwacji wewnętrznego działu szkoleń spółki sektora
usług finansowych będącej częścią światowej korporacji.
Zespół liczył 12 osób, co umożliwiało bezpośrednią komunikację i wszystkie
z tym związane efekty facylitacji.
Cel nadrzędny – prowadzenie regularnych szkoleń grupowych o charakterze
stacjonarnym – był organizowany z poziomu biura głównego, ale przydzielenie tego

kluczowego zadania konkretnemu szkoleniowcowi następowało zespołowo. Ten
system został wypracowany przez grupę,
ponieważ wcześniejsze narzucanie zadań
i wskazywanie osób do ich wykonywania
wywoływało opór i sytuacje konfliktowe.
Dojście do takiego rozwiązania zostało „wymuszone” przez okoliczności zewnętrzne, jak również dojrzałość zespołu, objawiającą się odpowiedzialnością za
efekt pracy i za innych członków zespołu.
Zadania regionalne nie były narzucane, każdy szkoleniowiec sam organizował
sobie pracę, zgodnie z potrzebami kierow-

Silnie centralizacyjny
styl kierowania obecnie
jest bardzo popularny:
jego uosobieniem
są rozbudowane
systemy premiowe
oraz motywacyjne
stymulujące zachowanie
pracowników. Posiada on
też system ścisłej kontroli
realizowany m.in. przez
system ocen okresowych.
ników w danym regionie. Ścisła komunikacja z kierownikami liniowymi pozwalała na dokładne zaspokajanie ich potrzeb
szkoleniowo-coachingowych. System ten
świetnie się sprawdzał przez kilka lat. Po
zmianie kierownika nowy menedżer wprowadził zdecydowanie autorytarny styl kierowania, co szybko spowodowało rozpad
zespołu i rotację na poziomie 60 proc.
Opisane sposoby kierowania nie spełniają standardów turkusowej organizacji,
jednak pokazują, jak ewolucyjnie jej elementy w sposób naturalny zaczynamy
stosować w praktyce.

Turkusowe organizacje
w Polsce
Możemy sobie zadać pytanie, czy
w Polsce jest miejsce na tworzenie i funkcjonowanie turkusowych organizacji?
Z pewnością obecnie wiele firm stosuje w sposób ewolucyjny wiele elementów tego modelu zarządzania, co potwierdza opisany przeze mnie przykład.
Prowadząc szkolenia od 2000 r., zarówno wewnątrz organizacji, jak i jako
17

trener wewnętrzny, zauważam pewną prawidłowość: w polskich warunkach organizacje silnie scentralizowane początkowo odnoszą duże sukcesy,
szczególnie w fazie ekspansji przedsiębiorstwa. Gdy firma osiąga poziom stabilizacji lub traci klientów, dotychczasowe metody przestają być efektywne.
Stąd naturalna zmiana paradygmatu
kierowania zespołem.
Kolejnym elementem powtarzającym
się w realiach polskich sal szkoleniowych,
widocznym przy prowadzeniu projektów
zamkniętych, jest narzekanie na styl kierowania menedżerów oraz politykę wewnętrzną firmy. Skala problemu dotyczy
50 proc. grup szkoleniowych o charakterze otwartym i 90 proc. grup o charakterze zamkniętym. Związane jest to z elementem bezpiecznego uwolnienia emocji
przez osoby pracujące w jednej organizacji, co wyraźnie widać w intensywności
tych zachowań.
Ogromna większość – 90 proc. –
czynników obniżających zaangażowanie pracowników powtarza się we
wszystkich grupach szkoleniowych. Jest
to dowód na to, że to forma scentralizowanego modelu zarządzania narzuca
ograniczenia uniemożliwiające jej efektywne funkcjonowanie.
Cała filozofia zarządzania turkusowego opiera się na założeniu, że człowiek
jest najbardziej efektywny, gdy funkcjonuje w warunkach wolności, partnerstwa, zaufania.
Zatem okazujmy zaufanie, dając dojrzałym pracownikom przyzwolenie nie
tylko na podejmowanie decyzji, lecz także na wybór sposobu realizacji zadań, co
świetnie powinno funkcjonować w strukturach macierzowych.
Sylwester Pietrzyk
trener i konsultant
zarządzania
Aspekt HR
Bibliografia:
1 F. Laloux, „Pracować inaczej. Nowatorski
model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości”, Studio
Emka, Warszawa 2015.
2 http://www.strategy-business.com
3 J. Antoszkiewicz, „Techniki menedżerskie
– skuteczne zarządzanie firmą”, Poltext, Warszawa 2000.
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Zagrożenia turkusowych
organizacji - cienie turkusu
ADAM DĘBOWSKI info@adamdebowski.pl

W ostatnim czasie dzięki świetnej
książce Frederica Laloux coraz więcej
pisze się o turkusowych organizacjach
i pozytywnych stronach tego
stylu zarządzania. Bardzo dobrze,
świat biznesu tego potrzebuje. Ale
jednocześnie warto pamiętać, że turkus
niesie też wiele zagrożeń. Każdy lider
oraz menedżer musi je poznać i się na
nie przygotować.

Koncepcja Laloux opiera się
w głównej mierze na koncepcji
Clare’a Gravesa: Poziomy Wartości oraz Dona E. Becka i Christophera C. Cowana: Spiral Dynamics. Turkus to nazwa opisująca
Siódmy Poziom Świadomości:
tzw. wolną jednostkę. Jeśli człowiek osiągnął ten poziom świadomości, oznacza to, że jego
światopogląd jest otwarty, tolerancyjny i oczekuje od świata, w tym również od firmy, partnerstwa
i work-life balance. Chce pracować, aby siebie rozwijać i realizować swoje pasje. Chce
być elastyczny, pokonywać różne wyzwania, wymieniać się z innymi ich zadaniami. Nie liczą się pieniądze, ale samorealizacja, szczerość, autentyczność. To podejście
gwarantuje dużą elastyczność w działaniu
i szybkość zmian, otwartość na zmiany,
a tym samym wydajność. Sam w jednej ze
swoich trzech firm wprowadzam styl turkusowy – po części wprowadzam, po części sam się ujawnia. Objawia się to np. tym,
że w niektórych projektach to pracownik

jest moim szefem, zleca mi projekty i pilnuje, abym nie zapomniał o ich realizacji.
Uczymy się od siebie nawzajem, przekazujemy sobie informacje zwrotne oraz prowadzimy między sobą rozmowy coachingowe. Organizacja cały czas ewoluuje. Nie
jesteśmy idealnym turkusem, ale wiele elementów albo naturalnie się ujawniło, albo
jest przez nas świadomie wprowadzanych.
To wszystko mieści się w terminach:
Zarządzanie 3.0 i Leadership 3.0. Wykorzystuje się do tego metody Change Value
Process, czy metodę Poziomów Świadomości. Rozwijam ją od 2008 r. w ramach
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coachingu oraz biznesu. Współtworzyłem narzędzie do badania
poziomów świadomości u człowieka oraz całej organizacji: Quest. Dzięki niemu można przewidywać, czy nasi ludzie pójdą
w kierunku turkusu, czy wręcz
przeciwnie, można sprawdzić, czy
są na to gotowi. Czasami zdarza
się, że 50 proc. pracowników jest
gotowych, a druga połowa nie.
Quest to narzędzie online, które poprzez kwestionariusz pozwala określić Poziom Świadomości człowieka, a następnie pokazuje Poziomy Świadomości
zespołu, całego działu oraz całej firmy.
Fascynujące jest móc obserwować,
jak np. turkus (Poziom 7. Wolna Jednostka) ujawnia się u pracowników, a szef jest
czerwony (Poziom 3. Wojownik) albo
pomarańczowy (Poziom 5. Lider). Co to
oznacza? Pracownicy chcą działać w płaskiej strukturze, wymieniać się wiedzą,
dzielić obowiązkami, żyć w duchu work
-life balance, a dla szefa najważniejszy jest
zysk, pieniądz i presja na wyniki.

ZARZĄDZANIE

Skrypt ze szkolenia Zarządzanie Zmianą i Leadership 3.0 według Change Value Process Adama Dębowskiego. Rok 2016.

Albo odwrotnie: lider firmy dojrzał
do Poziomu 6.: zielony lub Poziomu 7.:
turkus, a pracownicy zostali czerwoni
(Poziom 3.) lub niebiescy (Poziom 4.).
To liderowi zależy na współpracy, partnerstwie, rozwoju osobistym, a pracownikom na wynikach oraz systemowym, proceduralnym, hierarchicznym podejściu.
Dzięki narzędziu Quest można przewidywać, czy dany pracownik odejdzie,
czy dana firma się rozpadnie, czy nie, lub
który pracownik jest talentem i pociągnie
firmę dalej.
Znając mechanizmy Poziomów Świadomości w kontekście biznesowym,
można przewidywać wiele scenariuszy:
określać zachowania ludzi i sposoby ich
motywowania. Wydawać by się mogło, że
turkusowe organizacje i ludzie w nich zatrudnieni to ideał.
Ale znając niuanse Poziomów Świadomości, wiemy, że tak nie jest i nie będzie.
Jakiś czas temu myślano, że coaching będzie receptą na wiele trosk.
Jeszcze wcześniej, że kapitalizm jest odpowiedzią na problemy świata. Jak się
stało, wiemy.
Turkus także nie będzie idealny. Każdy Poziom Świadomości ma swoje cienie.
Ważne, aby je poznać, aby znów piękna
idea nie przerodziła się w katastrofę.

Celem Change Value Process, metody, która skupia się na zarządzaniu
zespołami i zmianą oraz na rozwoju
Leadership 3.0, nie jest to, aby stać się jak
najszybciej turkusową organizacją i że to
jest najlepsze dla wszystkich. Poziomów
Świadomości jest osiem. Wielkie organizacje działają globalnie, ponieważ potrafią rozwijać się na minimum sześciu poziomach, a niektóre na ośmiu. Poziom
turkusu to jeden z poziomów. Prawdziwy
turkus to taki, który ma zintegrowane pozostałych sześć poziomów. Natomiast turkus sam w sobie może nieść tyle dobrego,
co złego dla organizacji.
Wprowadzając turkusowy styl i turkusową świadomość do firmy, będziemy
natrafiać na opór. Czasami ogromny, czasami mały. Dlaczego? Ponieważ ludzie różnią się Poziomami Świadomości. Jeśli nie
zrozumieją tego menedżerowie HR, liderzy czy dyrektorzy, będziemy tylko pływać
w teorii turkusu, a nie doświadczymy realnej zmiany. W Tabeli Turkusu, która została stworzona w ramach metody zarządzania CVP, widzimy zagrożenia, które mogą
wynikać ze stylu turkusowego.
Problemy, które obecnie dotyczą
tzw. pokolenia Y, wynikają między innymi właśnie z tego, że część młodych ludzi
(20–30 lat) jest turkusowa. Ich świato19

pogląd skupia się na tym, aby było fajnie,
miło i wygodnie w życiu. Nie ma problemu, jeśli mają ukształtowane inne poziomy świadomości i wiedzą, że ważne jest
połączenie kilku elementów, takich jak:
współpraca, rzetelność, praca u podstaw,
działanie zgodnie z planem, konsekwencja itp. Jeśli młode pokolenie myśli niedojrzałym turkusem, mamy do czynienia z sytuacją, w której młody człowiek,
świeżo po studiach, mówi: chcę zarabiać
6000 zł na rękę, mieć samochód, pracować do szesnastej i grać w bilard w firmie.
Tego oczekuje, ale niewiele chce dać od
siebie. Jeśli praca wymaga mobilizacji i intensywnego zaangażowania, mówi: chcę
fajnie żyć, a nie się męczyć. To jest tzw.
niedojrzała siódemka, niedojrzały, niezintegrowany turkus. Jeśli liderzy nie umieją zrozumieć tego światopoglądu, nie potrafią wyedukować takich ludzi. W efekcie
tracą na tym zarówno firmy, jak i młodzi.
Dlatego warto inwestować w rozwój Zarządzania 3.0, Leadership 3.0 czy metody
Change Value Process.
Adam Dębowski
doradca w zakresie
zmian, psycholog biznesu,
Instytut Liderów
Zmian
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ABC przywódcy
MICHAŁ RUSEK biuro@twojekspertodmarketingu.pl

Przywódcą wcale nie trzeba się urodzić.
Przywódcę można
w sobie wypracować.
Każdego dnia, konsekwentnie
i indywidualnie.

Wraz z rozwojem zarządzania pojawiło się wiele pokrewnych
dziedzin oraz stanowisk menedżerskich, również nieformalnych. Najpopularniejszym z nich jest „pozycja lidera”. Bardzo często kierownicze
stanowiska pracy wręcz „wymagają” takiej
postawy. Medialnie nagłośnionym przykładem błędu lidera jest ucieczka kapitana
z pokładu wycieczkowca Costa Concordia
u wybrzeży Toskanii. Kapitan przechylającej się i tonącej jednostki opuścił statek jako
jeden z pierwszych, pozostawiając na pokładzie chaos i dezorganizację. To wydarzenie
pokazuje, że pozycja lidera nieformalnie istniała od zawsze, przynajmniej na morzu.

Lider dobrej organizacji
Gdyby zadać pytanie menedżerom,
jakie cechy powinien posiadać wzorowy
lider, odpowiedzi znacznie by się różniły. Jest to zupełnie naturalne, ponieważ
cechy lidera zwykle są kwestią indywidualną dla każdej osoby, stąd tak różnorodne podejścia do tego zagadnienia. Istnieje jednak pogląd, że w przywództwie
nie chodzi o sukces osobisty, ale o sukces
zespołu, któremu się przewodzi.

ABC przywódcy
Oczywiste jest, że lider świadomy
swojej pozycji musi rozwijać kompetencje związane z przewodzeniem grupie. Nie każdy jednak posiada zdolności przywódcze od razu po urodzeniu.
Można je jednak nabyć w procesie nauki i nabywania doświadczeń. W większości nowoczesnych systemów zarządzania prawdziwy lider skupia się na
osiąganiu celów całej grupy oraz przekazywaniu władzy na niższe szczeble.
Jego wizytówką powinien być obraz
organizacji, a więc grupa najbliższych
współpracowników, ich kompetencje

i osiągane wyniki, dlatego o dobrym
przywódcy powiedzą: „sami to zrobiliśmy” (Lao Tse). Większość liderów
podkreśla fakt, że bez pracy nad samym
sobą nie ma możliwości wpływania na
rozwój swoich podwładnych.
Wśród wszystkich cech, którymi powinien wykazywać się lider, są te, które można określić jako kluczowe i należałoby nabyć je w pierwszej kolejności. Oto one:
Autentyczność – stanowi podstawę
tworzenia zaufania, bez którego współpraca często nie jest możliwa. Istotne jest wyznaczenie jasno określonego systemu wartości i postępowania.
W tym wypadku autentyczność i szczerość wyklucza naśladowanie kogoś lub
udawanie bycia innym człowiekiem, niż
jest się w rzeczywistości. Najbardziej
ceni się przywódców, którzy są naturalni i pokazują to swoim zachowaniem.
Indywidualność – odróżnia lidera
od setek innych osób funkcjonujących
w społeczeństwie i danej organizacji.
Indywidualność łączy się z podjęciem
decyzji o realizacji własnych zaplanowanych celów wraz z kluczowymi założeniami. Istotna jest konsekwencja
podtrzymywania indywidualnych decyzji bez względu na niesprzyjające
bodźce zewnętrzne, takie jak panujące
trendy czy stereotypy. Pomocna jest jasno sprecyzowana wizja własnej postawy oraz dążenie do konsekwentnej realizacji celów.
Otwartość na informację zwrotną –
prawdziwy lider nie może sobie pozwolić na ignorowanie informacji zwrotnej,
szczególnie gdy przybiera ona formę
krytyki. To właśnie konstruktywna krytyka pozwala najszybciej scharaktery20

zować słabe strony przywódcy, których sam nie jest w stanie
dostrzec. Umiejętność ta dotyczy nie tylko słuchania, lecz także komunikowania. Jeśli to lider
przekazuje informację zwrotną, równie
ważna jest zarówno treść, jak i sama forma komunikatu.
Umiejętność motywacji wewnętrznej – motywacja wewnętrzna stanowi klucz do osiągnięcia sukcesu. Do
utrzymywania jej na wysokim poziomie istotne są przede wszystkim czynniki wewnętrzne, takie jak satysfakcja
z efektu pracy, zauważalny rozwój osobisty, świadomość pomagania innym
oraz postępowania zgodnie z obranymi
wartościami.
Zintegrowanie wszystkich obszarów
życia – to element, który pokazuje spójność lidera oraz charakteryzuje jego stabilność. Bardzo istotne jest zachowanie
równowagi we wszystkich obszarach życia, a więc nie tylko w sferze obowiązków
zawodowych, lecz także w obrębie życia
rodzinnego, zdrowia, duchowości oraz
życia społecznego.
Zbudowanie przyjaznego otoczenia i grupy wsparcia – bardzo ważne
jest najbliższe otoczenie, które wywiera
bezpośredni wpływ na osobowość lidera. Najbliższe środowisko tworzy grupę
wsparcia kierującą się podobnymi wartościami, motywacjami i celami. Często
osoby te w poszczególnych dziedzinach
życia odgrywają rolę mentora, mając
bezpośredni wpływ na zachowanie innych ludzi.
Michał Rusek
ekspert ds. marketingu
i reklamy, publicysta,
copywriter i szkoleniowiec;
właściciel
agencji Marketing Fanpage
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Alternatywa awansu
pionowego
MARIA WAWRZYNIAK maria.wawrzyniak1@wp.pl
W dzisiejszej rzeczywistości częściej
i szybciej niż kiedykolwiek prowadzi się
działania restrukturyzacyjne. Zmniejsza się poziom zatrudnienia i przygotowuje plany przegrupowań pracowników.
Nawet takie zmiany w pewnym stopniu
mogą zaspokoić dążenia części pracowników do rozwoju zawodowego i kariery
w organizacji, która nie jest już nieustannym ruchem w górę po drabinie stanowisk, lecz raczej osiąganiem profesjonalnej doskonałości w różnych dziedzinach,
w pracy na rzecz danej firmy, połączonej
z satysfakcją z wykonywanych zadań.
Nieustanne reagowanie organizacji na
zmiany, jakie następują na rynku, niejako
wymusza ciągłą racjonalizację i restrukturyzację, a ich istotnym elementem mogą
być: przesunięcia wewnętrzne pracowników, a także awanse i degradacje. Łatwiej jest je wprowadzać w organizacjach,
w których zmiany tego rodzaju są standardem dla większości zatrudnionych,
niż w tej, gdzie są one nowością. Sprzyjającym temu czynnikiem będzie wysoki
poziom kultury organizacyjnej i myślenia
systemowego, które jest umiejętnością
postrzegania organizacji jako całości, przy
równoczesnym uwzględnieniu poszczególnych elementów składowych oraz interakcji zachodzących między nimi.
Duże znaczenie ma jasno określona,
ale też i powszechnie znana wśród pracowników wizja przyszłości przedsiębiorstwa, a także wspieranie kreatywności,
innowacyjności, rozwoju, nauki, a także
dążenia do doskonalenia sposobów działania. Istotna jest też atmosfera otwartości, gdzie pojawiające się błędy i niedociągnięcia traktowane są jako stały element
procesu nauki i rozwoju.
Wszystkie działania związane z racjonalizacją winny być wynikiem indywidualnego rozwoju pracownika, a celem ich
może być uzyskanie nowych kompetencji, umiejętności czy zwiększenie poziomu motywacji do pracy.

Właśnie takie walory ma, ciągle niedoceniana, mobilność pozioma pracowników. Ma ona szczególny wpływ na poziom
satysfakcji z wykonywanej pracy, gdyż
zwiększa wiedzę i posiadane doświadczenie. Umożliwia poznanie wszystkich
elementów funkcjonowania organizacji,
wpływa na lepsze współdziałanie między
pracownikami, zwiększa sprawność i skuteczność działania, a także twórczość i kreatywność. Pozwala na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce, jest świetnym
przygotowaniem do ewentualnego awansu pionowego. Praca w różnych obszarach
organizacji wpływa także na rozwój umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych pracowników.
Ze względów ekonomicznych mobilność pozioma, nazywana też awansem
poziomym, może w wymierny sposób
wpłynąć na koszty związane z restrukturyzacją przez zmniejszenie kosztów szkoleń
i wdrażania nowych pracowników, a także
kosztów odpraw i ekwiwalentów, gdy zamiast zwalniać pracownika, można przesunąć go na inne stanowisko. Mobilność pozioma usprawnia planowanie i zarządzanie
budżetem wynagrodzeń dzięki wykorzystaniu posiadanych już zasobów pracowniczych. Awanse poziome to także szansa dla
pracowników, by poszerzyć swoją wiedzę,
rozwinąć zdolności intelektualne i wzbogacić doświadczenia społeczne.
Jednak, jak każde działanie, które
ma przynieść określone efekty, tak i program mobilności poziomej powinien być
szczegółowo zaplanowany i koordynowany. Przeprowadzony bez planu i badania
jego efektów przynosi skutki odwrotne
do zamierzonych. W programie tym winno się jasno określić kryteria przystąpienia
do niego, np. wiedza, umiejętności i doświadczenie czy staż pracy. Należy z uwagą wytypować pracowników spełniających
wyznaczone kryteria. Wymaga to skoordynowania informacji kadrowej z obszarów
planowania działalności i struktury firmy,
21

planowania zatrudnienia, analizy potrzeb
kadrowych, a przede wszystkim założeń
przeprowadzanej racjonalizacji.
Mobilność, o której mówimy, ma
wpływ także na tworzenie w organizacji nowych stanowisk pracy. Ich całkowita liczba
jest ograniczona i nie może być wymuszana
wyłącznie po to, by zaspokoić aspiracje zawodowe pracowników, lecz musi być związana i merytorycznie uzasadniona przez
rozwój działalności samej organizacji, gdyż
struktura organizacyjna firmy wymaga obsadzenia wszystkich stanowisk najwłaściwszymi ludźmi, możliwie jak najlepiej przygotowanymi do wykonywania stawianych
im zadań. Takie założenie jednak utrudnia
wdrożenie systemu rozwoju zawodowego
i kariery pracowników, szczególnie że nieustannie zmieniające się otoczenie wymusza zmiany co do wymagań wobec istniejących stanowisk, a to z kolei nie zawsze jest
analogiczne z oczekiwaniami i aspiracjami pracowników. Program awansów poziomych pozwala ograniczyć ścieżki rozwoju
zawodowego przez awans pionowy, zachęcając do rozwoju zawodowego jednostki
szczególnie zdolne, wydajne i wysoko oceniane, mające strategiczne znaczenie dla organizacji. W związku z wymienionymi możliwościami i ograniczeniami najbardziej
sensowny jest wybór tzw. dwutorowego
programu rozwojowego, gdzie znajdzie się
miejsce na awanse poziome i pionowe, uzależnione od ustalonych kryteriów powiązanych z potrzebami organizacji i wymaganiami rynku. Taki program umożliwia rozwój
wszystkim pracownikom, a organizacja zyskuje większą swobodę w doborze ścieżek
awansu swoich pracowników, adekwatnie
do ich umiejętności i zdolności, a także do
swoich możliwości organizacyjnych i finansowych oraz potrzeb rynku.
Maria Wawrzyniak
manager HR, trener,
coach, Profit
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Cztery zasady skutecznych
negocjacji
MAREK WAŚKIEWICZ marek.waskiewicz@artofsales.com.pl

Negocjacje często utożsamiane są
z procesem sprzedaży, rozmową
z klientem czy rolą przedstawiciela
handlowego. Osiągnięcie porozumienia
jest jednak nieodłącznym elementem
wielu relacji biznesowych,
zarówno w kontakcie z partnerami
zewnętrznymi, jak i wewnątrz
organizacji. Dlatego tak ważna jest
umiejętność prowadzenia efektywnych
rozmów.

Negocjacje to jeden ze sposobów radzenia sobie z konfliktem i różnicami interesów. Definicja negocjacji mówi, że jest to
dwustronny proces komunikacji, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, przy czym
część interesów stron uczestniczących w procesie jest sprzeczna. Mówiąc prościej, negocjacje
to poszukiwanie porozumienia
przez dialog. Finalnym celem
negocjacji jest wymiana określonych wartości na warunkach akceptowalnych przez każdą ze stron.
Negocjacje prowadzone są zazwyczaj
z dwóch powodów. Pierwszy to chęć rozwiązania problemu stojącego na drodze do
pożądanego stanu (np. spór o cenę między

kupującym i sprzedającym). Drugi powód
prowadzenia rozmów negocjacyjnych to
próba stworzenia czegoś nowego, wypracowania unikatowego rozwiązania, czego
samodzielnie nie udałoby się osiągnąć (np.
wspólna akcja marketingowa, wspólna in22

westycja). To, jaki jest cel negocjacji, determinuje sposób, w jaki są
prowadzone.
Gdy obie strony negocjacji
wspólnie poszukują rozwiązań,
które w możliwie najlepszy sposób
zaspokoją potrzeby każdej z nich,
a prowadzone rozmowy będą negocjacjami problemowymi. Stronom zależy na współpracy, aby
osiągnąć jak największą korzyść,
wypracowując wspólne rozwiązanie. Partnerzy w negocjacjach są
nastawieni na współpracę, nie na walkę, ponieważ każdy zyskuje dzięki osiągniętemu
porozumieniu. W negocjacjach problemowych dąży się do tego, aby znaleźć rozwiązanie, które daje korzyści obu stronom, co
zmotywuje je do długotrwałej współpracy.

ROZWÓJ

Sytuacja, gdy obie strony przede
wszystkim bronią swoich pozycji i stanowisk, to negocjacje pozycyjne. Każdej ze
stron zależy na tym, aby wywalczyć dla
siebie jak najwięcej. W negocjacjach pozycyjnych zysk jednej strony oznacza
mniejszy zysk lub stratę drugiej strony.
W procesie często wykorzystywane są zagrywki negocjacyjne i manipulacje, gdyż
celem jest zyskać dla siebie jak najwięcej. Relacje między negocjującymi schodzą na dalszy plan lub nie mają znaczenia.
Negocjujący skupiają się przede wszystkim na uzasadnianiu swojego stanowiska, zbijaniu argumentów drugiej strony,
technikach, które wymuszają jak największe ustępstwa „rywala”.
Identyfikacja rodzaju prowadzonych
rozmów często decyduje o sukcesie bądź
niepowodzeniu. Gdy jedna ze stron jest
nastawiona na wypracowanie wspólnego
rozwiązania, a druga na obronę pozycji,
istnieje duże ryzyko, że rozmówca, któremu zależało na współpracy, w reakcji na
zachowanie partnera zacznie bronić swojej pozycji, co uniemożliwi pozytywne zakończenie negocjacji. Zdarza się również
tak, że negocjacje na początku nastawione na obronę pozycji w wyniku dalszych
rozmów przeradzają się w rozmowy ukierunkowane na współpracę. (np. sprzedaż
produktu po wyższej cenie z propozycją pokrycia części kwoty w barterze lub
w dogodnej formie finansowania).
Trudno przewidzieć, jak potoczą się
negocjacje, dlatego warto rozpocząć od
rozmów nastawionych na współpracę.
Dzięki temu w każdym momencie procesu, w odpowiedzi na zachowanie drugiej
strony, istnieje możliwość zmiany taktyki na obronę własnych interesów. Gdy
zaś strony rozpoczynają od obrony pozycji, trudniej będzie zmienić taktykę. Aby
negocjacje były nastawione na współpracę, w trakcie rozmów należy przestrzegać
czterech podstawowych zasad.

Oddziel człowieka od
problemu
W trakcie negocjacji każda ze stron
wywiera pewien wpływ na to, co czuje
i jak się zachowuje rozmówca. Zaczyna
się proces oceny partnera przez pryzmat
wcześniejszych doświadczeń. To rodzi
ryzyko odsunięcia przedmiotu negocjacji na drugi plan i skupienia się na relacjach interpersonalnych. Takie rozmowy

bardzo szybko mogą przerodzić się w negocjacje pozycyjne. Warto więc pamiętać,
aby w trakcie rozmów skupić się na przedmiocie negocjacji i dążyć do wypracowania rozwiązania.

Broń interesów, a nie
stanowisk
Rozróżnienie stanowisk od interesów
jest kluczową zdolnością związaną z prowadzeniem negocjacji nastawionych na
współpracę. Stanowiska są otwarcie komunikowane przez każdą ze stron. Są często powtarzane i argumentowane (przy-

Sytuacja, gdy obie
strony przede wszystkim
bronią swoich pozycji
i stanowisk, to
negocjacje pozycyjne.
Każdej ze stron zależy
na tym, aby wywalczyć
dla siebie jak najwięcej.
W negocjacjach
pozycyjnych zysk jednej
strony oznacza mniejszy
zysk lub stratę drugiej
strony.

kład: cena jest za wysoka). Za każdym
stanowiskiem kryją się interesy rozmówcy, o których nie mówi otwarcie (np. wysoka cena ze względu na: brak środków
finansowych, nacisk ze strony zwierzchników, podobna oferta konkurencji).
Gdy negocjatorzy mocno bronią swoich
stanowisk, szukając wciąż nowych argumentów, bez ujawnienia faktycznych powodów, łatwo o przerodzenie się rozmów
w negocjacje pozycyjne. Aby poznać interesy drugiej strony, należy okazać uznanie dla przedstawionego stanowiska,
po czym zachęcić rozmówcę pytaniami
otwartymi do rozmowy o korzyściach, jakie chce faktycznie osiągnąć.
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Poszukuj nowych
kreatywnych rozwiązań
korzystnych dla obu stron
Gdy strony poznają już swoje interesy i potrzeby, pojawia się obszar do wypracowania wspólnego rozwiązania. Często należy wyjść poza utarte schematy, do
czego niezbędna jest twórcza praca rozmówców. W trakcie tak prowadzonych
rozmów pojawiają się nowe, nieznane
do tej pory kwestie i okoliczności, dlatego niezbędna jest tu również duża elastyczność. Mogą one bowiem zniwelować
wypracowane już rozwiązania, ale dzięki
temu dają możliwość znalezienia innego
rozwiązania, na które nie było wcześniej
miejsca.

Nalegaj na ustalenie
obiektywnych kryteriów
oceny rozwiązań
Negocjacje zakończą się sukcesem,
jeśli wypracowane rozwiązanie uda się
wdrożyć i każda ze stron uzyska w efekcie jakieś korzyści. Bardzo ważne są
obiektywne kryteria, które pozwolą na
ocenę i wybór konkretnego rozwiązania. Do ich wyznaczenia mogą posłużyć takie punkty odniesienia, jak: realia
rynkowe, wyniki badań czy ekspertyzy specjalistów. Jeśli żądania znacznie odbiegają od przyjętych standardów, psuje to dobrą atmosferę rozmów
i strony zaczynają bronić swoich stanowisk. W trakcie wdrożenia wypracowanych rozwiązań również należy określić
obiektywne kryteria, które bronią interesów każdej ze stron (np. zabezpieczenia w przypadku nieprzestrzegania
przyjętych ustaleń).
Przestrzeganie tych zasad zwiększa
szansę na zakończenie negocjacji zgodnie z oczekiwaniami i prowadzenie rozmów w pozytywnej atmosferze. Ponadto należy pamiętać, że negocjacje to
proces. W każdej chwili negocjacje nastawione na współpracę mogą zmienić
się w negocjacje pozycyjne, dlatego tak
ważne jest stosowanie prezentowanych
reguł przez cały czas prowadzonych
rozmów.
Marek Waśkiewicz
trener konsultant,
Sales Skills Institute
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Jasne precyzowanie
oczekiwań
LECHOSŁAW CHALECKI biuro@szkolainspiracji.pl

Jak sprawić, by pracownicy rozumieli
ideę przełożonego, chętnie podjęli
się jej realizacji i sami zaproponowali
rozwiązania wspierające jej wdrożenie.

W wielu przedsiębiorstwach
zdarza się, iż kierownikowi wydaje się, że jego podwładni wiedzą,
co jest numerem jeden w firmie,
a podwładnym wydaje się, że to, czym się
w danej chwili zajmują i na czym koncentrują największą uwagę, jest priorytetem.
Jeśli chodzi o priorytety i cele w firmie –
nic się nikomu nie powinno tylko wydawać. Pracownik powinien wiedzieć, a nie
tylko się domyślać, czego od niego oczekuje przełożony. W tym celu powstała
metoda komunikacji „Jasne Precyzowanie Oczekiwań”, która ma szczególne zastosowanie w rozmowach między przełożonym a podwładnym.
Aby jasno precyzować oczekiwania,
nie wystarczy tylko powiedzieć, co należy wykonać. Jasne precyzowanie oczekiwań nie jest sposobem na głoszenie żądań
i wymagań, chociaż nawet to jest lepsze
niż pozostawienie zespołu w niewiedzy.
Lider, przygotowując się do przedstawienia swoich oczekiwań pracownikom,
najpierw powinien precyzyjnie określić
cel. Co ważne – to nie zawsze musi być
cel materialny, np. wykonanie planu. Warto skoncentrować się na zmianie świadomości pracowników, zadając sobie pytanie: „Jaki sposób myślenia mają przyjąć
odbiorcy po przekazaniu tych informacji?”.
Po doprecyzowaniu celu należy pamiętać o przygotowaniu się do jasnego
sformułowania oczekiwań zgodnie z poniższymi punktami, pamiętając, że każdy
z nich musi być ściśle powiązany z celem.
Podanie czystych faktów – rozmowa powinna się od nich rozpocząć. Warto
tu wymienić wszystkie aspekty związane
z wykonaniem zadania, przeprowadzeniem zmiany (można je też poprzeć dokumentacją, badaniami, raportem itd.).
Posługiwanie się faktami ma jeszcze jeden bardzo ważny cel – z faktami się nie

dyskutuje, faktów się nie podważa. Dzięki nim uzyskiwana jest zgoda i mentalne
„tak, to prawda” w umyśle odbiorcy.
Przedstawienie własnej interpretacji i oczekiwanych efektów podjętego działania – w tej części lider ma obowiązek odnieść się do prezentowanych
faktów i przedstawić, jakie będą konsekwencje w zależności od podjętych działań (tj. wykonania lub zaniechania). Warto pamiętać, że podając fakty, możemy
liczyć na przychylność odbiorcy. Lider
może też wejść w rolę moderatora i zebrać opinie uczestników na temat konsekwencji wprowadzenia proponowanej
idei w życie. Interpretacja lidera jest niczym innym, jak jego opinią na dany temat. Jeżeli będzie ona logicznie i spójnie
połączona z faktami, łatwiej zostanie zaakceptowana przez innych. Interpretację
warto rozpocząć słowami: „Moim zdaniem…”, „Uważam, że to będzie miało
wpływ na…” itp.
Pokazanie oczekiwanego efektu –
w skrócie można go określić jako przedstawienie celu minimum, który powinien być zrealizowany w 100 proc. Po
podaniu faktów, zinterpretowaniu ich
i osadzeniu w pewnym kontekście należy przedstawić, jakich efektów i w jakim
czasie się oczekuje. Im lepiej przygotowane są punkty poprzednie, z tym większym zrozumieniem pracownik przyjmie oczekiwania lidera co do rezultatu
podjętego działania. Na tym etapie ważne jest, aby powiedzieć, co i kiedy ma
być wykonane, a nie to, w jaki sposób.
Metoda dojścia do celu powinna być
wynikiem wspólnej dyskusji, dzięki niej
będzie można uaktywnić zespół i zwięk24

szyć zaangażowanie pracowników, pokazując, że w rozwoju firmy ich zdanie się liczy.
Sprawdzenie stopnia zrozumienia informacji – jest to czynność oczywista i jednocześnie często pomijana. Liderowi wydaje się, że wszystko jest tak
jasne i proste, że nie ma co sprawdzać, a to
błąd. Zdarza się, że argumentowane jest to
brakiem czasu, który w konsekwencji trzeba będzie poświęcić z nawiązką na naprawianie niepotrzebnych błędów. Z tego
powodu warto sprawdzić, jak słowa przełożonego odebrali inni, i zachęcić do rozpoczęcia zadania od rzeczy najważniejszej.
„Jasne precyzowanie oczekiwań”
może być efektywne tylko wtedy, jeżeli w kontekście omawianego zadania lider zachowa odpowiednią kolejność, na
początku przedstawiając fakty, i jeśli sytuacja tego wymaga, poprze je dowodami. Następnie sam, lub moderując dyskusję, zinterpretuje te fakty, po czym
wyraźnie zakomunikuje, jakiego efektu, od kogo i w jakim czasie oczekuje.
Na koniec przełożony sprawdza stopień
zrozumienia, czyli bada, co z tego, co
zostało powiedziane, pracownicy uznają za priorytet.
Liderzy zespołów po wdrożeniu tego
prostego narzędzia zauważą, że dużo łatwiej akceptowane są przez pracowników powierzane im zadania i rośnie
ich zaangażowanie w sprawy firmowe.
Przede wszystkim trzeba je wprowadzić
i przetestować w swojej branży. Warto
to zrobić już na najbliższym spotkaniu
z pracownikami, a następnie przeanalizować efektywność ich pracy. Reakcja
może wszystkich mile zaskoczyć.
Lechosław Chalecki
prezes zarządu, Szkoła Inspiracji
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Mecz koszykówki zamiast
ocen okresowych
PIOTR KURON
Duże organizacje rezygnują z procesu ocen okresowych – Microsoft, Deloitte, a teraz ING Bank Śląski i Accenture
zapowiadają diametralną zmianę w myśleniu o stosowaniu ocen okresowych (za
Puls HR). Słabość procesu odbywającego się raz, może dwa razy w roku trafnie oddaje metafora Iwony Demidowicz
-Wawrzyniuk: „To jest tak, jakbyśmy dziś
rozgrywali mecz siatkówki, a o jego przebiegu rozmawiali z zawodnikami dopiero
15 stycznia”. Zatem cel jest jasny: rezygnacja ze sformalizowanej ścieżki wymiany informacji na linii szef – podwładny
i zastąpienie jej pewnego rodzaju kulturą, w której wymiana informacji zwrotnej staje się tak naturalna jak powiedzenie „dzień dobry”. Jak jednak sprawić, aby
ludzie chcieli rozmawiać o przebiegu meczu na bieżąco? Aby rozmawiali o tym, co
dobre, ale również o tym, co można zrobić
inaczej? Mówiąc językiem korporacji – co
zrobić, aby pracownicy udzielali sobie bieżącego i konstruktywnego feedbacku?
Zostańmy przy trafnej i bliskiej mi metaforze sportów drużynowych – tutaj wymiana informacji jest równie ważna jak
w biznesie, a tempo komunikacji prawdopodobnie nawet wyższe. Od kilku lat mam
okazję wspierać kierowanie zespołem koszykarskim. Wprowadzam narzędzia wykorzystywane na co dzień przez moją firmę do
wspierania menedżerów w zarządzaniu zespołami. Mam pewność, że w tej drużynie
zawodnicy rozmawiają o przebiegu meczu
na bieżąco, a nie 15 stycznia. Poniżej prezentuję pięć punktów, które pozwoliły nam
dotrzeć do tego miejsca rozwoju zespołu.
Czy ma to pełne przełożenie na biznes –
tego nie wiem, ale na szczęście poruszamy
się w metaforze sportowej.

Lider świadomy
Nie będzie odkryciem, że to wszystko zaczyna się od lidera. Jego kluczowa
rola jest opisywana w nieprzebranej liczbie książek. Jednak z moich doświad-

czeń wynika, że często jest jedna osoba,
dla której wartość lidera jest odkryciem:
otóż dla samego lidera.
Pracę z zespołem koszykówki rozpoczęliśmy od ustalenia stanu wyjściowego oraz
celu, do którego drużyna ma dążyć – i to zarówno pod względem wyników, jak i stylu.
Wypracowaliśmy wspólnie pewne ramy: na
czym liderowi będzie zależało oraz kierunki,
w których chce prowadzić drużynę.
Pracowaliśmy również nad jego rozumieniem swojej roli (w biznesie pewnie
okazałoby się, że pracowaliśmy coachingowo): na co ja, jako lider, mam wpływ,
a na co nie mam, w jakich obszarach nie
jestem ekspertem i potrzebuję wsparcia
członków zespołu. Z tak przygotowanym
liderem przeszliśmy do punktu drugiego.

Zasady i umowa zespołu
Tutaj też nie pojawi się nic odkrywczego – zespół spotkał się na całodziennym warsztacie (w biznesie powiemy, że
był to team coaching). Podczas tego spotkania niewiele mówiło się o koszykówce
– dużo więcej o tym, jakim chcemy być
zespołem, jak chcemy się komunikować,
jak mówimy sobie o rzeczach trudnych,
a jak siebie chwalimy.
To wtedy wypracowane zostały stałe
i powtarzalne reguły wymiany informacji,
np. umówiliśmy się, że po każdym meczu i treningu siadamy razem na 15 minut
i każdy podsumowuje przebieg wydarzenia według trzystopniowej struktury.
Wybraliśmy też konkretne osoby odpowiedzialne za pilnowanie naszych ustaleń. Były to kwestie związane głównie
z wymianą informacji (osoba odpowiedzialna za podsumowanie wydarzeń, osoba pilnująca czasu wypowiedzi, osoba
wkładająca „kij w mrowisko”, osoba, która ma prawo powiedzieć „stop”, gdy emocji jest zbyt dużo).
Początkowo najtrudniej było sprawić, aby następowała wymiana negatywnych feedbacków. Łatwiej było ponarze25

kać przy automacie do kawy – w naszym
przypadku pod prysznicem.
Obserwując tego typu wyzwania,
zdecydowaliśmy się poświęcić jeden trening – dwie godziny – na wprowadzenie
narzędzia pomagającego udzielać negatywnej informacji zwrotnej. Oczywiście
najpierw pojawiła się obawa, że będzie
to teraz coś sztucznego i nienaturalnego,
jednak już po kilku spotkaniach pewna
struktura weszła w krew i o wiele łatwiej
było nam przekazywać sobie wzajemnie
trudne informacje, bez dużego obciążenia emocjonalnego każdej ze stron – co
wcześniej było standardem.

Rozmowy o karierze
Ten punkt może brzmieć mocno korporacyjnie – jednak w realizacji nie ma
w sobie nic formalnego. To rozmowa mająca na celu wymianę informacji o aspiracjach zawodników oraz możliwościach
i oczekiwaniach ze strony lidera. Mimo
że rozmowy nie są formalne, bywają jednak trudne dla każdej ze stron i wymagają dużego zaufania. Lider miał okazję
przygotować się poprzez kurs „15 minut
o karierze”, jednak otwartość ze strony
uczestników buduje przez cały czas swojej obecności.
No i najważniejsze – punkty od pierwszego do czwartego powtarzamy cyklicznie minimum raz w roku, zwiększając
w ten sposób umiejętność wymiany wiedzy każdego z członków zespołu oraz pogłębiając kulturę bieżącego feedbacku.
Czy podobny plan mają firmy odchodzące od standardowych procesów oceny? Rezygnacja z tego formalnego procesu
i pójście w stronę kultury wymiany informacji może kosztować każdą z nich wiele
wysiłku i dużo pracy. Ciekawie będzie obserwować, w jaki sposób będą one dochodzić do ambitnie postawionego celu.
Piotr Kuron
Lee Hecht Harrison DBM Polska

Fot. Peopleimages

Co znaczy
być refleksyjnym
i czy warto?
TOMASZ MAZUR info@tomaszmazur.edu.pl

Marek Aureliusz, cesarz Rzymu, był
niezwykle zapracowanym człowiekiem.
Miał na głowie całe cesarstwo. Oprócz zajmowania się sprawami rodzinnymi, gospodarką i bieżącą polityką wewnętrzną, która, jak wiemy, nigdy w Rzymie prosta nie
była, musiał przygotowywać i prowadzić
niezwykle uciążliwe kampanie wojenne.
Pomimo tylu obowiązków znajdował czas
na codzienną refleksję, podczas której, jak
powiadał, „odświeżał sam siebie”.
„Ustroni sobie szukają na wsi, nad morzem lub w górach. I ty zwyczajnie bardzo
za tym tęsknisz. Wszystko to jest jednak bardzo niemądre, bo przecież można usunąć
się, kiedykolwiek zechcesz, w głąb siebie. Nigdzie bowiem nie schroni się człowiek spokojniej i łatwiej, jak w duszy własnej; zwłaszcza ten, kto ma taką ustroń wewnętrzną, że
się natychmiast zupełny znajdzie spokój, jeżeli w nią się wpatrzy. A nic innego nie nazywam spokojem, jak wewnętrzny ład. Jak najczęściej więc stwarzaj sam sobie tę ustroń
i odświeżaj sam siebie”1. Pamiętajmy, że to
pisze cesarz. Możemy sobie wyobrazić okoliczności, w jakich myśl powyższa została
spisana. Marek Aureliusz siedzi wieczorem
w swoim namiocie, pełni funkcję główno-

dowodzącego wielkiej armii, w ciągu dnia
dokonuje przeglądu wojsk, przed chwilą
skończył długą naradę z oficerami w sprawie kłopotów z prowiantem – trasy dostaw
prowiantu są nękane przez lokalne barbarzyńskie plemiona, żołnierze narzekają na
małe porcje żywieniowe i ich słabą jakość,
wielu cierpi na biegunkę, wydaje się, że nie
ma dobrego rozwiązania. Ale Marek Aureliusz już o tym nie myśli. Przypomniał sobie, jak jeden z oficerów wyraził tęsknotę za
swoją wiejską posiadłością w okolicy Rzymu, do której teraz chętnie by się schronił. Więc zaczął się cesarz zastanawiać, czy
to faktycznie byłoby najlepsze schronienie.
I uświadamia sobie, że najlepszym schronieniem jest sama umiejętność zastanawiania się, czyli refleksja. Nie trzeba nigdzie jechać, żeby jej uświadczyć, należy, że się tak
wyrażę, wyjechać w głąb siebie.
Dla antycznych stoików i dla Marka Aureliusza refleksja oznacza umiejętność wycofania się w siebie, powrót do siebie bez względu na wszelkie zewnętrzne
okoliczności. Wytrenowany stoik posiada
w sobie specjalną mentalną przestrzeń, rodzaj schronienia, do którego może udać się
w każdej chwili, by rozważyć wszelkiego
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rodzaju kłopoty, w których się znalazł, i na
chłodno, bez zamieszania ocenić sytuację.
Zarówno w epoce antyku, jak i współcześnie człowiek zdradza niebezpieczną
skłonność do „rozpędzania się”, to znaczy,
że niejako biegnie w swoim życiu z górki,
coraz szybciej, z coraz większym strachem.
Ujmuje to pięknie w znanej metaforze Arthur Schopenhauer, XIX-wieczny filozof:
„Nasze istnienie nie ma innej podstawy ani gruntu, na których by się opierało,
poza ulatniającą się teraźniejszością. Dlatego formą jego jest z istoty stały ruch bez
możliwości spoczynku, do którego wciąż
dążymy. Przypomina biegnącego z góry,
który musiałby upaść, gdyby chciał się zatrzymać, a utrzymuje się na nogach tylko
biegnąc dalej”2. Stoickie filozoficzne ćwiczenie refleksji ma nam pomóc w zapanowaniu nad pędem, zarówno wewnętrznym,
jak i zewnętrznym. Otacza nas szalony wir
zdarzeń, rozpędzony, ruchomy teatr życia, bardzo łatwo dać się ponieść, wciągnąć, ulec tej sile. Co takie uleganie oznacza, jaki jest jego efekt? Oto jaki: ulegamy
wpływom, manipulacjom, odruchom, impulsom, podstępom, nagłym uniesieniom,
szantażom – pod ich wpływem podejmu-

jemy decyzje, które nierzadko okazują się
zgubne, których potem żałujemy, nakręcamy spiralę stresu, niepokoju, zagubienia.
Biegniemy z górki coraz szybciej.
Współczesny badacz mechanizmów
myślenia Daniel Kahneman w głośnej
książce „Pułapki myślenia” wyróżnia dwa
systemy myślenia: automatyczny i refleksyjny. Pierwszego potrzebujemy, żeby
zrutynizować powtarzalne działania. Jednak w efekcie wykształcamy niebezpieczne schematy poznawcze. Drugi to swego rodzaju system kontroli działania tego
pierwszego. Dla Kahnemana refleksyjność
oznacza nieuleganie automatyzmom poznawczym i behawioralnym. Z tej perspektywy ujęta stoicka refleksyjność to wytrenowana uważność na schematy poznawcze
i emocjonalność – włączamy ją systematycznie, żeby nie wpaść w pułapki, jakie zastawia na nas codzienność.
Jak to ćwiczyć? Rzecz jest prosta. Trzeba
sobie wydzielić w codziennym życiu przestrzeń na studia (czytanie wymagających
książek niezwiązanych jednoznacznie z pracą zawodową), rozważania, robienie notatek i rzetelne dyskusje. Warto założyć w firmie filozoficzny klub dyskusyjny, spotykać

się raz lub dwa razy w tygodniu, po półtorej godziny, na zaawansowane dyskusje filozoficzne na zadany temat, wokół jakiegoś
tekstu lub wydarzenia. Dobrze jest zaprosić na kilka pierwszych spotkań zawodowego filozofa, żeby moderował spotkania. Potem można je prowadzić samemu. Praktyka
taka stopniowo wykształca postawę refleksyjną: człowiek staje się bardziej sceptyczny
wobec schematów, nie ulega tak łatwo emocjom, nie podejmuje pochopnych decyzji,
ma w sobie przestrzeń, w której może się
schronić w przypadku zamieszania.
Efekty nie przychodzą od razu, wyćwiczenie refleksyjności wymaga systematycznych ćwiczeń. Kiedy jednak
efekty już się pojawią, są nadzwyczaj użyteczne. Może pochopnie oceniam partnera
w negocjacjach biznesowych? Może emocje wpływają na moją ocenę współpracowników? Może upieram się przy swoim stanowisku z całkiem niemerytorycznych
powodów, tylko że nie jestem tego w stanie
dostrzec? Może część problemów, które
wydają mi się nierozwiązywalne, wcale takie nie są, bo to ja po prostu myślę schematycznie? Może w wielu sytuacjach istnieje
znacznie więcej możliwości, niż mi się wy27

daje? Opisana tu refleksyjność, jako mozolnie kształcona kompetencja, włącza się
automatycznie w takich okolicznościach,
pozwala spojrzeć na sytuację z dystansem,
dostrzec nowe możliwości, zdemaskować
schemat czy przesąd i nie ulec mu. Stajemy
się bardziej efektywni, udaje nam się rozwiązać więcej problemów, dogadać z większą liczbą ludzi. Wszystko dzięki refleksji.
Wiele razy zdarzało mi się, że osoby,
z którymi współpracuję, w tym pracownicy i menedżerowie dużych firm, zżymali
się zrazu, kiedy zalecałem im lekturę tekstów filozoficznych, zapraszałem do dyskusji, zadawałem dziwne pytania. Jednak
ci, którzy wytrwali, zawsze donosili mi
w efekcie o korzystnych zmianach, jakie to
przynosi, tyle że trzeba być cierpliwym.
Tomasz Mazur
filozof, praktykujący stoik, trener
Marek Aureliusz, „Rozmyślania”, przeł.
M. Reiter, PWN, Warszawa 1958.
2
Artur Schopenhauer, „W poszukiwaniu
mądrości życia. Parerga i paralipomena.
Drobne pisma filozoficzne”, przeł. J. Garewicz, t. II, PWN, Warszawa 2006.
1
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Naturalne antybiotyki
lepsze od tabletek
EWA STĘPIEŃ ewa.stepien@spiro.life

Fot. Peopleimages

Mikstura do picia sporządzona z naturalnych antybiotyków: na drobnej
tarce ściera się kawałek imbiru, chrzanu,
jedną cebulę, wyciska kilka ząbków czosnku, sok z połowy cytryny. Całość należy wymieszać i na jedną dobę wstawić
do lodówki, potem wycisnąć z niej sok,
rozcieńczyć szklanką przegotowanej
wody, dodać kilka łyżeczek miodu. Wymieszać, przelać do słoiczka z zakrętką
i przechowywać w lodówce. Przed użyciem wstrząsnąć. Pić dwie łyżki dziennie.

Antybiotyki często łykamy bez potrzeby. A skutek jest taki, że gdy są rzeczywiście konieczne, nie działają. W początkach infekcji sięgajmy po naturalne
antybiotyki, które są skuteczne, bezpieczne i nie ma obaw co do ich nadużycia.
Najczęstszym powodem są przeziębienia, a przecież przeziębienia są nierzadko spowodowane przez wirusy, a nie przez
bakterie. W takich przypadkach antybiotyki nie będą więc działać. Wskutek bezsensownego brania leku pacjent niszczy swoje
pożyteczne bakterie, a co gorsza zwiększa
się odporność chorobotwórczych bakterii.
Toczymy prawdziwy wyścig zbrojeń. My
wynajdujemy coraz bardziej wymyślne rodzaje antybiotyków przeciw groźnym bakteriom, one zaś reagują coraz bardziej wyrafinowaną odpornością, co z kolei zmusza
koncerny farmaceutyczne do dalszych wysiłków. Co roku wielu ludzi umiera za sprawą bakterii, które stały się tak odporne, że
nie działają na nie żadne leki.
Aby się przed tym ustrzec, warto przestrzegać kilku zasad. Po pierwsze, nie bierzmy antybiotyków bez potrzeby. Po drugie,
kupujmy mięso z ekologicznych hodow-

li, gdzie nie podaje się antybiotyków zwierzętom. Po trzecie, w początkach przeziębienia, infekcji dróg moczowych, zapalenia
gardła lub profilaktycznie w sezonie jesienno-zimowym sięgajmy po naturalne antybiotyki. Naturalne antybiotyki to produkty funkcjonujące w medycynie ludowej od
lat. Występują w produktach spożywczych,
najczęściej z grupy penicylin. Często znane
są jako sposoby naszych babć na infekcje.
Mają one działanie przeciwbakteryjne, ale
również przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne. – Produkty spożywcze, które zawierają dużą ilość substancji bakteriobójczych, to: miód, imbir, cebula, czosnek,
szałwia, echinacea, chrzan, olej z tymianku i olej z oregano czy żurawina – mówi
Karolina Szczygieł, dietetyk kliniczny,
członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki.
– Naturalne antybiotyki nie powodują antybiotykooporności typowej dla konwencjonalnych leków i nie są toksyczne, dzięki czemu są zdecydowanie bezpieczniejsze
dla organizmu.
Czosnek zawiera allicynę. To silnie
bakteriobójczy związek, jest niezastąpionym lekarstwem na objawy grypy
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czy przeziębienia. Cebula ma związki siarki, zwalcza zakażenia przewodu
pokarmowego i oddechowego. Miód
potrafi wyeliminować bakterie gronkowca, paciorkowca, olejek z oregano działa na grzyby i bakterie, a wyciąg
z pestek grejpfruta radzi sobie z ponad
800 szczepami wirusów i bakterii. Imbir
jest pomocny także w zakażeniach przewodu pokarmowego, chrzan leczy z infekcji oddechowych, a żurawina z infekcji układu moczowego.
Karolina Szczygieł przypomina, by kurację naturalnymi antybiotykami stosować systematycznie, żeby przyniosła efekt.
– Zarówno podczas stosowania naturalnych
kuracji, jak i konwencjonalnej antybiotykoterapii zalecałabym uzupełnienie diety
w bakterie probiotyczne wspomagające naszą florę bakteryjną i zwiększające odporność. Znaleźć je można w kiszonkach, czyli w kiszonych ogórkach, kapuście, burakach
oraz w dobrej jakości jogurtach probiotycznych – dodaje. – Warto również wspomnieć, aby nie stosować naturalnych antybiotyków u bardzo małych dzieci.
Ewa Stępień
health partner
w programie
motywacyjno-zdrowotnym,
Spirolife
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Siedem kroków
do efektywności
MAŁGORZATA CZERNECKA malgorzata.czernecka@humanpower.pl

Firmy doszły do punktu, w którym
dotychczasowe rozumienie zaangażowania
pracowników, jako włożenie wysiłku
w wykonanie określonej pracy, już nie
próbę przyjrzenia się, w jakiej kondywystarcza, by uzyskać najlepszy możliwy cji są pracownicy i kadra zarządzająca
firmy, i rozważyć wprowadzenie proefekt. Problem, na jaki wskazują wyniki
stych rozwiązań wewnątrz organizabadania „Praca, moc, energia w polskich cji. Oto kilka argumentów pochodząfirmach. Siedem obszarów, które wpływają cych z badania „Praca, moc, energia
w polskich firmach”1, które w 2016 r.
na efektywność organizacji”, polega na
jest pilotażowo realizowane w dużych
tym, że sposób, w jaki pracuje większość firmach w Polsce.
z pracowników i menedżerów, nie jest
Deficyt snu
adekwatny do konsekwentnie rosnących
i
odpoczynku
wpływa na
wymagań i oczekiwań organizacji. Zabiera
osiąganie maksymalnej
im energię, nie gwarantując możliwości
efektywności w ciągu
wykonania tego, co mają do zrobienia,
dnia
na optymalnym poziomie.

Nie da się ukryć, że jednym z kluczowych elementów
wpływających na poziom zaangażowania jest środowisko
pracy, które może wspierać
pracowników, dbając o ich dobrostan fizyczny, emocjonalny, dawać silne poczucie celu
i pomagać w osiąganiu pełnych możliwości intelektualnych. Badania pokazują, że 13
proc. firm w Polsce (dla świata
współczynnik ten wynosi około 50 proc.) coraz częściej inwestuje w wiele różnych działań z zakresu tzw. wellness.
Zazwyczaj koncentrują się
one na dostarczaniu świeżych
owoców do firm, oferowaniu karnetów do
klubów sportowych, organizowaniu ćwiczeń fizycznych w miejscu pracy, warsztatów z technik radzenia sobie ze stresem,
konsultacji dietetycznych, ergonomicznych czy medycznych. I są to niewątpliwie działania ważne. By jednak utrzymać
wysoki poziom energii niezbędnej do podejmowania obowiązków zawodowych,
a co za tym idzie odpowiednią efektywność i skuteczność działania, pracodawcy muszą wyjść poza podstawowy zakres
oferowanych inicjatyw i rozważyć przyjęcie nowej koncepcji zarządzania energią pracowników, w znacznie szerszym
wymiarze. W innym przypadku będą podejmowali wiele wspierających pracowników działań, które nie przełożą się na
wzrost efektywności i jakości ich pracy.
Brak odpoczynku, niewłaściwy sposób odżywiania, odczuwanie negatywnych emocji, takich jak strach czy niepokój, praca w środowisku narażonym
na ciągłe rozpraszanie uwagi oraz brak
poczucia sensu i celu to czynniki, któ-

re skutecznie potrafią zaburzyć sposób,
w jaki pracujemy. Działają jak system naczyń połączonych, gdzie jeden element
wpływa na pozostałe. Jeśli menedżer jest
zmęczony z powodu deficytu snu, jego
odporność emocjonalna na sytuacje problemowe, jakie na niego czekają w firmie,
będzie niewystarczająca, a to z kolei przełoży się na spadek efektywności umysłowej. Warto zdać sobie sprawę, że bez wysokiego poziomu energii ciężko będzie
pracownikom mobilizować siły nie tylko
w sytuacji nagłego kryzysu czy problemu,
lecz także w codziennym wykonywaniu
stojących przed nimi zadań.
Wiadomo, że organizacje nie mają
na co dzień możliwości, aby sprawdzić,
które z czynników, takich jak sen i odpoczynek, ruch i odżywianie, emocje, umysł
czy poczucie sensu i celu, mają największy wpływ na poziom energii pracowników i menedżerów, stanowiąc jednocześnie największe wyzwanie na drodze do
wysokiej efektywności i osiągania oczekiwanych wyników. Warto jednak podjąć
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Sen i odpoczynek to obszar,
z którego pracownicy najchętniej rezygnują, gdy mają do wykonania jakieś ważne zadanie. Tymczasem już niewielki deficyt snu powoduje daleko idące zaburzenia.
W pierwszej kolejności można zaobserwować zmiany w nastroju – przygnębienie,
drażliwość i wybuchowość. Brak snu wpływa na zrównoważenie emocjonalne, znacząco obniżając próg tolerancji na sytuacje
nieprzewidywalne. Spada również poziom
koncentracji uwagi, szybkość reakcji oraz
trafność podejmowanych decyzji. Osoby,
które śpią od dłuższego czasu po sześć godzin lub mniej, nie zdają sobie sprawy, że
ich wydolność najprawdopodobniej sięga
najniższego poziomu.
Niedobór snu stymuluje również
wydzielanie hormonu stresu – kortyzolu – który wpływa na poziom odporności, np. na infekcje. Badania przeprowadzone w 2014 r. przez Center for
Disease Control and Prevention, American Academy of Sleep Medicine i Sleep Research Society wskazały, że sen
trwający od siedmiu do ośmiu godzin
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na dobę wiąże się z najmniejszym ryzykiem nieobecności w pracy spowodowanym chorobą. Ryzyko dłuższej
absencji gwałtownie wzrasta (od 4 do
4,5 raza) wśród osób, które śpią mniej
niż sześć godzin2. Optymalny czas snu
obejmuje od siedmiu do ośmiu godzin na dobę i jest zgodny z zaleceniami największej światowej organizacji
badającej sen – National Sleep Foundation3. Pracownicy, którzy śpią pięć
lub mniej godzin na dobę, są nieobecni w pracy każdego roku od 4–6 do 8–9
dni więcej w porównaniu do osób mających zapewnioną odpowiednią ilość
snu4. Z punktu widzenia ciągłości pracy, potencjalnych zastępstw i związanych z nimi konsekwencji promowanie
idei zarządzania własną energią wśród
pracowników może mieć niebagatelne znaczenie, szczególnie w przestrzeniach typu open space, gdzie ryzyko zachorowania na różnego typu infekcje
jest zdecydowanie wyższe. Wyniki badania „Praca, moc energia w polskich
firmach” jasno wskazują, że w kwestii
ilości godzin snu pracownicy dużych organizacji znacznie odbiegają od ogólnoświatowych rekomendacji. Jedna trzecia badanych śpi mniej niż sześć godzin
na dobę (30,24 proc.), ponadto ponad
61,5 proc. badanych deklaruje, że odczuwa zmęczenie zaraz po przebudzeniu. W połączeniu z innymi wynikami
naszego badania można wysnuć wniosek, że sposób, w jaki odpoczywamy
(również aktywnie), nie spełnia swojej funkcji, konsolidując w dłuższej perspektywie czasowej poczucie wyczerpania i braku sił.

Bezruch obniża potencjał
do efektywnej pracy
Od pracowników na wszystkich
szczeblach zaszeregowania oczekuje się dużego zaangażowania, wysokiej
jakości pracy, kreatywności, szybkości myślenia oraz łatwości w przyswajaniu nowych informacji. Wiele badań
i eksperymentów pokazuje, że ogromny
wpływ na wyżej wymienione zdolności
mają ruch i aktywność fizyczna. Regularne ćwiczenia powodują wzrost odporności na stres i lepszą adaptację do
stresu (poprzez niższe wydzielanie hormonu stresu ACTH)5. Osoby systematycznie ćwiczące cechują się mniejszym

wzrostem napięcia emocjonalnego oraz
niższym poziomem negatywnych emocji w sytuacjach stresowych (w porównaniu z grupami kontrolnymi)6. Ponadto ćwiczenia fizyczne wpływają
pozytywnie na układ immunologiczny, stymulując jego prawidłowe działanie7. Dzięki wysiłkowi następuje również poprawa procesów poznawczych.
U osób, które ruszają się regularnie, komunikacja między dwiema półkulami
przebiega szybciej i w bardziej zintegrowany sposób. Efektem jest zwiększenie łatwości przyswajania nowej wiedzy
i umiejętności. Wysiłek fizyczny pomaga również odtworzyć mechanizmy potrzebne do pełnego skoncentrowania
się podczas wykonywania obowiązków
zawodowych8. Ruch niewątpliwie przynosi wiele korzyści, jednak jak pokazują
wyniki naszego badania, tylko 29 proc.
pracowników ćwiczy regularnie minimum trzy razy w tygodniu, a jedna trzecia ostatni raz ćwiczyła ponad trzy miesiące temu. Na uwagę zasługuje fakt,
że 84 proc. badanych pracuje w jednej
pozycji ciała przez większość dnia, co
w konsekwencji może tłumaczyć wysoki odsetek osób, które deklarują, że odczuwają często bóle karku, szyi i nóg
(ponad 54 proc.). To niewątpliwie
przekłada się na szybkość i jakość wykonywania zadań w pracy.

Niewłaściwa dieta obniża
poziom energii
do działania
W ciągu całego dnia nieustannie
wydatkujemy ogromne ilości energii.
Jednym ze sposobów jej pozyskiwania jest odżywianie. Jednak wyniki badania „Praca, moc, energia w polskich
firmach” pokazują, że 47,4 proc. pracowników robi sobie dłuższe niż trzygodzinne przerwy między posiłkami,
a ponad 35 proc. spożywa zupki instant,
posiłki gotowe lub inne dania typu „fast
food” oraz codziennie je słodycze, słodzone napoje (typu cola, słodzona kawa
czy herbata). Nie dziwi zatem fakt, że
ponad 53 proc. badanych czuje się po
posiłku ospała i bez energii. Nasuwa się
zatem pytanie, czy podejmowanie nowych wyzwań zawodowych jest możliwe, jeśli potrzeby związane z fizjologią
nie są zaspokajane? Tylko dobrze odżywieni pracownicy mają możliwość
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podejmowania długotrwałej, wytężonej aktywności, zarówno fizycznej, jak
i umysłowej, oraz niezbędnej po wysiłku regeneracji na poziomie biologicznym, o której często zapominamy.

Osiąganie najlepszych
wyników i praca na
optymalnym poziomie są
związane z odczuwaniem
pozytywnych emocji
Emocje mają ogromny wpływ na
poziom zaangażowania i efektywności
w pracy. Wiadomo, że relacje oparte na
współpracy, zaufaniu, wzajemnej inspiracji są źródłem pozytywnej energii, które mogą decydować o naszym poczuciu
zadowolenia. Według Instytutu Gallupa
produktywność pracowników związana jest m.in. z poczuciem bycia docenionym i otrzymania pochwały9. Dużą rolę
odgrywa tu menedżer, ale pozytywne informacje zwrotne od naszych współpracowników są równie ważne. Z kolei badania prowadzone na Uniwersytecie
w Warwick pokazują, że ludzie szczęśliwi
są o 12 proc. bardziej produktywni10. Należy jednocześnie pamiętać, że pracownicy niezadowoleni ze swojej pracy częściej
chorują, są bardziej podatni na wypalenie zawodowe, depresje11. Wyniki badania „Praca, moc, energia…” pokazują, że
niewiele ponad połowa badanych rozpoczyna swój dzień z optymizmem i zapałem, natomiast aż 19 proc. zdecydowanie
tego nie robi. Taki sam odsetek pracowników wskazuje, że w pracy często odczuwa strach i niepokój, a blisko jedna trzecia
czuje zmęczenie i zniechęcenie z powodu
wykonywanych obowiązków. Nieco wyższe wyniki można zaobserwować w pytaniu dotyczącym doceniania i chwalenia
przez szefa – aż 53 proc. badanych potwierdza, że ich praca jest doceniania i dostrzegana przez przełożonego.

Zdolność do
koncentrowania uwagi
jest gwarantem wysokiej
efektywności w pracy
Jednym z największych wyzwań wysokiej efektywności w dzisiejszym cyfrowym świecie jest ogromne przeładowanie danymi, które w bardzo krótkim
czasie potrafi obniżyć efektywność pra-
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cy. Dzieje się tak, ponieważ z punktu
widzenia naszej biologii nie jesteśmy
w stanie sprawnie obsługiwać takiej ilości docierających do nas bodźców. Lawinowy wzrost treści i informacji został
kilka lat temu zdefiniowany jako przeciążenie informacyjne lub przeładowanie informacjami (information overload). W psychologii zdiagnozowano
ten stan jako syndrom zmęczenia informacją (information fatigue syndrome).
Drugim wyzwaniem wysokiego tempa pracy jest wymóg wykonywania kilku zadań równolegle, który powszechnie nazywany jest wielozadaniowością.
Badania jednak wyraźnie pokazują, że
ludzki mózg nie jest przystosowany do
wykonywania kilku czynności w tym
samym czasie (poza prostymi, nawykowymi działaniami, jak chodzenie i rozmawianie przez telefon).
Badacze przeprowadzili wiele eksperymentów, które jasno pokazują negatywny wpływ ciągłego rozpraszania uwagi
z powodu przerywania zadań przez telefony, maile czy komunikatory. Jeśli pracownicy nieustannie przełączają się między zadaniami, tracą za każdym razem od
10 do 25 minut – tyle bowiem mózg potrzebuje, aby na nowo skupić się w pełni
na poprzednio wykonywanym zadaniu.
Jeśli natomiast starają się wykonywać dwa
zadania w tym samym momencie, wydłużają czas ich wykonania aż o 25 proc. 12
Badanie prowadzone przez Human
Power „Praca, moc, energia…” pokazuje,
że ponad 81 proc. pracowników polskich
organizacji nie jest w stanie skoncentrować się na wykonywanym w danym momencie zadaniu ze względu na nieustannie
przychodzące maile i telefony. Z kolei blisko 54 proc. badanych deklaruje, że nie jest
w stanie pracować bez konieczności ciągłego sprawdzania poczty mailowej czy odbierania telefonów. Nie dziwi zatem fakt,
że aż 32 proc. badanych określa swój sposób funkcjonowania w pracy jako stan ciągłego rozkojarzenia i rozproszenia.
Nasuwa się zatem refleksja, że jeśli kultura organizacyjna wymaga, aby
być nieustannie pod mailem i telefonem, w firmie nie stosuje się rozwiązań umożliwiających np. odświeżanie
poczty w określonym czasie, kilka razy
w ciągu dnia, pracownicy otrzymują
wynagrodzenie w dużej mierze nie za
efektywnie wykonaną pracę, ale za bycie w stanie ciągłego rozproszenia.

Poczucie sensu i celu
– ważny wymiar pełnego
zaangażowania
Nasza produktywność i efektywność
(nie tylko w pracy) związane są z odczuwaniem radości i poczuciem, że przybliżamy się do celów, które są dla nas istotne.
O wiele łatwiej zarządza się swoją energią, uwagą czy zadaniami do wykonania,
jeśli wiemy, co jest dla nas ważne, zarówno w pracy, jak i życiu prywatnym. Dzięki
znajomości własnych celów wybory stają
się prostsze, a ścieżka postępowania wyraźniejsza i krótsza. W badaniu Human Power „Praca moc energia..” około 40 proc.
pracowników uważa, że w swoim życiu
traci dużo czasu i energii na rzeczy zupełnie dla nich nieistotne. Nieco więcej niż
co drugi badany (52 proc.) deklaruje, że
praca pozwala mu na realizowanie osobistych celów i planów. Na uwagę zasługuje
również fakt, że ponad połowa badanych
(55 proc.) wskazuje, że ma inny niż wypłata
cel przychodzenia do pracy, i jednocześnie
21,43 proc. deklaruje, że ich głównym i jedynym motywatorem pozostają pieniądze.
Niewiele firm na polskim rynku
zdaje sobie sprawę z czynników, które
mają bezpośredni wpływ na obniżanie
efektywności ich pracowników i menedżerów. Niestety, poczucie zmęczenia,
przeciążenia i wypalenia to w ostatnich
latach najbardziej „domyślny” stan, który można zaobserwować w większości
organizacji. Rzeczywistość pokazuje
jednak, że nie ma szans, aby cokolwiek
w najbliższym czasie mogło się zmienić.
Ograniczona ilość zasobów, potrzebnych do obsługi coraz większych wymagań, stała się już standardem, nową normą we współczesnych organizacjach.
Z tego względu skuteczne rozwiązanie
problemu zaangażowania czy wysokiej
efektywności pracy zależy już nie tyle
od samych organizacji, ile od chęci jednostek, menedżerów i liderów do wzięcia na siebie pełnej odpowiedzialności
za sposób wykonywania przez nich zadań, dbanie o siebie i innych, wprowadzania w życie nowych nawyków i rytuałów. Organizacje natomiast muszą
tworzyć nowe praktyki, umożliwiające
pracownikom lepsze zarządzanie swoim obciążeniem, dające im większą autonomię co do sposobu, czasu i miejsca
wykonywania zadań oraz wspierające
ich w osiąganiu bardziej zrównoważo31

nego życia. Wszystko po to, aby wspólnie tworzyć świadome, wysokoenergetyczne miejsca pracy, w których
„chcieć” będzie równoznaczne z „móc”.

Małgorzata
Czernecka
prezes zarządu,
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Firmy dbają o rodziców
JAGODA ZYGIERT

Rodzic, pomimo wielu nowych
obowiązków, nadal jest wartościowym
pracownikiem. W związku z wieloma
zadaniami rodzice potrafią dobrze
organizować czas, mają dużą motywację
do pracy i cenią sobie stabilność
zawodową i finansową. Jedną
z ważniejszych potrzeb młodych rodziców
jest bezpieczeństwo własne i swojej
rodziny.

Kobiety ciężarne i rodzice w dużym stopniu mają zapewnioną opiekę ze strony
państwa. Świadczenia te są
różne w poszczególnych krajach. W polskim Kodeksie
pracy ciężarnym kobietom
gwarantowane są szczególne warunki pracy. Nie mogą
np. pracować w godzinach
nocnych i przebywać w pracy więcej niż osiem godzin na
dobę. Kobiety w ciąży nie powinny również spędzać przy komputerze więcej niż cztery godziny dziennie. Poza tym pracującej mamie przysługuje urlop macierzyński, może również korzystać z urlopu rodzicielskiego czy wychowawczego. W czasie
pracy pracownice mają prawo do robienia sobie przerw na karmienie dziecka piersią. Okres ciąży i rodzicielstwo są bardzo
istotnymi momentami w życiu człowieka. Dlatego też jest to
ważny obszar dla pracodawców do wprowadzania benefitów

wspierających pracowników
i uzupełniających świadczenia
oferowane przez państwo.

Bonusy dla
(przyszłej) mamy

Zarówno w okresie ciąży,
jak i po porodzie bardzo cennym dla rodziców benefitem
jest rozszerzony pakiet opieki
medycznej. Taki pakiet zawiera szerszy zakres usług i można nim objąć również współmałżonka czy dzieci pracowników. Według raportu „Świadczenia
dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku″ przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak, z benefitu tego korzysta
33,9 proc. respondentów otrzymujących świadczenia dodatkowe. Z kolei 50,2 proc. z nich uważa rozszerzony pakiet opieki medycznej za najbardziej atrakcyjny. Popularnym
świadczeniem, głównie w Stanach Zjednoczonych, jest rów-
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nież finansowanie porodu w prywatnej klinice. Możliwości są dużo mniej stresujący. Pracownicy będą mogli mieć na oku sworóżne – od porodu rodzinnego, przez poród w wodzie, po ro- je dzieci, co pozwoli im czuć się bezpieczniej i zaoszczędzić wiedzenie w domu z asystą położnej.
le czasu, który spędziliby, odwożąc dzieci do przedszkola. W raDobrym zwyczajem jest przygotowywanie wyprawki dla zie braku takich możliwości pracodawca może także finansować
świeżo upieczonych rodziców. W skład takiej paczki mogą pobyt dzieci pracowników w przedszkolu lub żłobku.
wchodzić się produkty do pieZ punktu widzenia młolęgnacji dziecka, bony do skledych rodziców oprócz zapewniepów z artykułami dla dzieci
nia opieki nad dzieckiem bardzo
i gadżety dla rodziców. Miłym Ciekawym i coraz bardziej popularnym ważna jest też wiedza teoretyczgestem może być również osobina i praktyczna na temat rozwopomysłem jest tworzenie przez
sty prezent od pracodawcy oraz
ju dziecka. Dlatego pracodawpracodawców przedszkola lub żłobka ca może wykazać się inicjatywą
współpracowników dla dziecka
i rodziców. Innym przydatnym
i zorganizować szkolenia ze spena terenie firmy lub w jej bliskiej
benefitem jest stworzenie na tecjalistami z dziedziny pediatrii,
okolicy. Tego typu rozwiązania są
renie firmy specjalnego pomieszpołożnictwa, psychologii dzieczenia, w którym kobiety mogą
stosowane m.in. w firmach ITI czy
cięcej lub też warsztaty z innykarmić dziecko lub się z nim ba- Nivea. Pracodawca, zakładając firmowe mi doświadczonymi rodzicami.
wić. W pomieszczeniu takim
Spotkania takie mogą być przeprzedszkole, może wykazać się dużą
może się znajdować fotel do karprowadzane osobno dla ojców,
mienia, przewijak oraz miejsce
osobno dla matek lub dla obojga
pomysłowością – od fantazyjnego
do zabawy.
partnerów z dzieckiem.
wystroju sali, przez lekcje języków
W przypadku osób, które
Mama wraca do pracy
lub tańca, zajęcia sportowe, aż po
z różnych przyczyn chcą odłożyć
nietypowe zajęcia dodatkowe (np. kurs rodzicielstwo na później, niektóPowrót do pracy po urlorzy pracodawcy oferują pracowgotowania).
pie macierzyńskim czy wychonikom zamrażanie komórek rozwawczym jest trudnym momenrodczych. Taki benefit proponują
tem w życiu rodzica. Pracodawca
np. firmy Facebook i Apple. Pramoże się postarać, aby adaptacja
codawcy z Doliny Krzemowej
po tak długiej nieobecności była łatwiejsza już w trakcie urlo- udzielają również pomocy finansowej w leczeniu niepłodności.
pu rodzica. Dobrym rozwiązaniem jest program szkoleń e-le- Alternatywą jest także wsparcie pracownika w adopcji dziecka,
arningowych dla pracowników, pozwalających zdobywać nową a ponadto dodatki finansowe oraz pomoc w załatwianiu formalwiedzę, zapoznawać się z bieżącą sytuacją firmy, a także wdra- ności podczas procesu adopcji.
żać się w nowe obowiązki. Cenny może być również regularNa zakończenie warto dodać, że duże firmy nie mają probleny kontakt z przełożonym oraz współpracownikami, co pozwo- mu z dbaniem o swoich pracowników w okresie ciąży i rodzicielli zmniejszyć zaległości i ułatwi wracającej mamie aklimatyzację stwa. Niestety, sytuacja ta nie zawsze wygląda tak dobrze w maw pracy. Pracodawca może zaproponować pracownikom do- łych i średnich firmach.
datkowe dni wolne od pracy na sprawy związane z opieką nad
dzieckiem. Praktycznym rozwiązaniem jest elastyczny czas praJagoda Zygiert
cy, dzięki czemu pracownicy będą mogli dzielić obowiązki zawoSedlak & Sedlak
dowe z opieką nad dzieckiem czy wizytami u lekarza. Pomocna
będzie również możliwość pracy zdalnej, zwłaszcza w przypad- Bibliografia:
ku, gdy rodzic chciałby zostać z dzieckiem w domu, nie korzysta- 1 Pietruszyńska K. (2016), „Prawo pracy. Informator dla kobiet
jąc przy tym z urlopu. Kolejnym benefitem służącym wygodzie w ciąży”, https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/147883/PrawoPracy
mamy jest specjalnie dla niej przeznaczone miejsce parkingowe -InforKobCiaza-wyd2%20Intern.pdf (dostęp 01.08.2016).
położone blisko wejścia do firmy.
Sedlak & Sedlak (2016), „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2016 roku”.
Benefity dla rodziców
2 Society for Human Resource Management (2015), „2015
Employee Benefits”, https://www.shrm.org/hr-today/trends
Ciekawym i coraz bardziej popularnym pomysłem jest two- -and-forecasting/research-and-surveys/Documents/2015-Emrzenie przez pracodawców przedszkola lub żłobka na terenie fir- ployee-Benefits.pdf (dostęp 01.08.2016).
my lub w jej bliskiej okolicy. Tego typu rozwiązania są stosowane 3 Nowak P. (2015), „10 ciekawych benefitów w Polsce”, http://
m.in. w firmach ITI czy Nivea. Pracodawca, zakładając firmowe wynagrodzenia.pl/artykul/10-ciekawych-benefitow-w-polsce
przedszkole, może wykazać się dużą pomysłowością – od fan- (dostęp 01.08.2016).
tazyjnego wystroju sali, przez lekcje języków lub tańca, zajęcia 4 Klonowska J. (2014), „Wysoka wypłata nie wystarczy. Tak
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Pakiety opieki medycznej
a zaangażowanie
pracowników
MARZENA OLĘDZKA
Osoby zaangażowane w pracę wytwarzają o 26 proc. więcej dochodu dla swojej firmy niż pracownicy mniej oddani firmie – wynika z badań ADP The Workforce View in Europe 2015⁄161. Jednak osiągnięcie wysokiego poziomu zadowolenia pracownika z jego
życia zawodowego jest coraz większym wyzwaniem. Czy istnieje
firma, która może pozwolić sobie na ignorowanie tego aspektu zarządzania przedsiębiorstwem? Aby odnieść sukces i budować silną
pozycję na rynku, pracodawca powinien brać pod uwagę potrzeby,
dążenia i samopoczucie pracowników. Sposobem na zwiększenie
poczucia bezpieczeństwa pracownika, a tym samym jego poziomu
zaangażowania w sprawy firmy, jest otoczenie go prywatną opieką
medyczną.
Badania Instytutu Gallupa (2011–2012)2, które przeprowadzone zostały w 142 krajach i objęły 180 milionów pracowników, pozwoliły na wyodrębnienie trzech typów zatrudnionych:
Pierwsi to pracownicy zaangażowani, którzy stanowią zaledwie 13 proc. całego zespołu. To oni są trzonem firmy, budują dobrą atmosferę pracy, pomagają innym pracownikom i dbają o wizerunek przedsiębiorstwa na zewnątrz – zarówno w kontaktach
prywatnych, jak i zawodowych.
Drugim typem są pracownicy aktywnie niezaangażowani.
Niestety, to aż 24 proc. całej kadry. Podchodzą oni do swojej pracy i do pracodawcy z lekceważeniem, nie dbają o opinię na temat
marki. Często traktują zatrudnienie w danej korporacji jako czas
przejściowy, więc nie zależy im na integracji ze współpracownikami ani na rozwoju firmy.
Trzecia grupa to osoby niezaangażowane – 63 proc. wszystkich zatrudnionych. Przychodzą do pracy, wykonują swoje za-

dania i wychodzą. Nie biorą aktywnego udziału w rozwoju firmy, nie chwalą się swoją pracą ani nie integrują się z pozostałymi
pracownikami.
Osóby niezaangażowane i aktywnie niezaangażowanych to
w firmach większość. Oznacza to, że prawie 90 proc. pracowników posiada niewykorzystany potencjał, który odpowiednio aktywowany może przełożyć się na znaczne zyski dla firmy.

Pracownicy tworzą firmę
Dla zespołu HR, który prowadzi rekrutację, szczególnie
ważne jest pozyskanie pracowników, którzy faktycznie zaangażują się w swoją pracę. To oni będą reprezentować pracodawcę
i budować wizerunek firmy na zewnątrz. Powinni być więc osobami zaufanymi, swoistymi rzecznikami przedsiębiorstwa. Mając poczucie wpływu na rozwój firmy i jakość oferowanych przez
nią usług, będą bronić pracodawcy w sytuacjach konfliktowych.
Ich codzienne zachowanie, punktualność, chęć rozwoju, współpraca z pozostałymi pracownikami będą wpływać na jakość pracy całego zespołu.
Pracownicy zaangażowani w swoją pracę wykonują ją sumiennie i z entuzjazmem. To oni stanowią największą wartość
firmy. Należy ich doceniać i premiować. Nie tylko finansowo.
Pieniądze bowiem motywują doraźnie i zwiększają oczekiwania
w tym zakresie. Brak premii w kolejnych miesiącach może być
rozczarowaniem i zadziałać demotywująco. Przede wszystkim
należy dostrzegać ludzi i ich pracę. Pracownicy chętnie przyjmują korzyści niefinansowe – począwszy od uznania zwierzch34

BENEFITY

ników i pochwały za swoją pracę, przez kulturę firmy i relacje
w biurze, aż po benefity pozapłacowe – opiekę medyczną, catering w miejscu pracy lub pakiety sportowe.

Poznaj potrzeby pracowników i zadbaj
o ich realizację

reklama

W badaniach GUS3, których zakres dotyczył życia osobistego Polaków, respondenci przyznali, że najwyższą wartością w życiu jest zdrowie. Dopiero w kolejnych odpowiedziach pojawiają
się: potrzeba miłości, przyjaźni, zarabiania pieniędzy i rozwoju
zawodowego. Jest to wyraźny sygnał również dla pracodawców
– zabezpieczenie podstawowych potrzeb pracownika zwiększa
jego przywiązanie do firmy, a tym samym do wzięcia odpowiedzialności za jej losy.
Warto wykorzystać w tej sytuacji prywatną opiekę medyczną, zapewniając pracownikom i ich rodzinom stały, szybki dostęp do profesjonalnych usług ambulatoryjnych i lekarskich.
Taką opiekę można rozwinąć na inne sfery życia naszych pracowników:
– wspierając ich pasje, np. bieganie – warto zadbać o pakiet dodatkowych badań dedykowanych sportowcom,
– wpierając rozwój rodziny – w przypadku kobiet w ciąży
można uzupełnić opiekę medyczną o zestaw badań dla przyszłych matek,

– pamiętając o ich specjalnych potrzebach – pracownikom
z wieloletnim stażem można zaoferować kompleksowy przegląd zdrowia.
Poza oczywistymi korzyściami dla pracowników wynikają z tego również profity dla pracodawcy – zmniejszenie absencji chorobowej, wsparcie działań HR poprzez otrzymanie
funkcjonalnych rozwiązań od centrów medycznych, a także
podniesienie prestiżu firm, co ułatwia pozyskiwanie nowych
pracowników i zwiększa zaangażowanie już zatrudnionych.
Profesjonalne zarządzanie firmą poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi motywacyjnych, takich jak możliwość rozwijania umiejętności, poczucie bezpieczeństwa i troska pracodawcy o pracownika – wszystko to wpływa na zaangażowanie.
Osiągnięcie wysokiej satysfakcji z pracy sprawi, że zatrudnieni
będą wysoko oceniali swoją firmę – w ten sposób przyczynią się
do promocji marki.
Marzena Olędzka
dyrektor operacyjna w Falck Medycyna
Bibliografia:
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Lepiej zapobiegać, niż leczyć

Jak rozliczać benefity

AGNIESZKA SADOWSKA agnieszkasadowska1@tlen.pl

Jesień już na dobre rozgościła się
za oknem. Pojawiają się pierwsze
przeziębienia, choroby, wirusy, a wśród
nich — uciążliwe szczepy grypy. Walka
z nimi jest trudna. Babcie doradzały,
by grypę przeleżeć w łóżku ze szklanką
gorącego mleka z miodem. Czasem
jednak tak się nie da. W pracy czeka
nieskończony projekt czy zaplanowane
spotkanie z klientem. Może zatem jest
jakiś sposób na przechytrzenie grypy?

Na myśl przychodzą mi obserwowane od wielu lat w różnych
przedsiębiorstwach działania mające na celu ochronę zdrowia pracowników. W trakcie roku przekazywane są im owoce i warzywa,
organizowane wycieczki plenerowe czy wreszcie finansowane szczepionki przeciw grypie.
Wszystko po to, by dbać o zdrowie pracowników, najważniejszego kapitału w każdej firmie.
Pod względem finansowym
spotykane są różne sposoby finansowania
zakupionych szczepionek: czasem w całości przez pracodawcę, niekiedy jedynie
w części. To z kolei determinuje określone skutki w podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz prawnych.

Poniesiony przez pracodawcę wydatek na zakup szczepionek dla pracowników może zostać uznany za koszt uzyskania przychodu. Spełnia on wszystkie
przesłanki określone w treści art. 15 ust. 1
ustawy o podatku dochodowym od osób
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prawnych (dalej: updop), a zatem
jest ponoszony w związku z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem przychodów i nie
jest wyłączony z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 powołanej ustawy.
Wydatek ten zaliczany jest
do kategorii tzw. kosztów pracowniczych, które obejmują nie
tylko wynagrodzenie zasadnicze, lecz także wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz
inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Takie
rozumienie kosztów pracowniczych pozwala zakwalifikować do tej kategorii zakup szczepionek ochronnych.
Przedsiębiorcy wskazują, że tego typu

wydatki ponoszone są w związku z uzyskaniem przychodu, mają na celu poprawę relacji z pracownikami, zwiększenie ich motywacji, a w efekcie uzyskanie
przychodu. Zapewnienie pracownikom
odpowiedniej opieki zdrowotnej, w tym
m.in. organizowanie szczepień ochronnych, powinno przełożyć się na poprawę
stanu zdrowia pracowników i ograniczyć
wynikającą z zachorowań absencję w pracy. To z kolei pozytywnie wpływa na efektywność wykonywanej przez nich pracy,
a co za tym idzie – na poziom przychodów osiąganych przez firmę.
Ponoszone przez pracodawców wydatki na zakup szczepień przeciw grypie, jako
tzw. koszty pracownicze, niewymienione w katalogu wydatków niestanowiących
kosztów uzyskania przychodów zawartym
w art. 16 ust. 1 updop, stanowią koszt uzyskania przychodów (por. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24
lipca 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-121/15/
BD oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 lutego 2009 r., nr
ITPB3/423-697/08/AW).

Czy to przychód
pracownika?
Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) do przychodów ze
stosunku pracy należy zaliczyć wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze, jak
również wartość innych nieodpłatnych
świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Ustawodawca nie zdefiniował
pojęcia nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Wskazał jedynie na
zasady określania ich wartości. Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika natomiast, że nieodpłatne świadczenie
obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze
i zdarzenia prawne, których następstwem
jest uzyskanie korzyści kosztem innego
podmiotu, lub też te wszystkie zdarzenia
prawne i gospodarcze w działalności osób
prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub
inną formą ekwiwalentu, przysporzenie
majątku tej osobie mające konkretny wymiar majątkowy czy finansowy (por. również wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z 8 lipca 2014 r., sygn. K 7/13).
W przypadku sfinansowania przez
pracodawcę zakupu szczepionek przeciw

grypie należy ustalić, czy po stronie pracownika powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń zaliczany do kategorii
przychodów ze stosunku pracy.
Obecnie organy podatkowe prezentują stanowisko, zgodnie z którym nieodpłatnie przekazana pracownikowi szczepionka przeciw grypie stanowi – w większości
przypadków – przychód podatkowy. Odnosząc się bowiem do określonych przez
Trybunał Konstytucyjny cech nieodpłatnych świadczeń, wskazać należy, że taki
przychód powstanie. Po pierwsze, przekazanie szczepionek przeciw grypie dokonywane jest za zgodą pracownika. Po drugie,
to przede wszystkim w interesie pracownika jest skorzystanie ze szczepienia ochronnego. Przynosi mu przecież korzyść w postaci uniknięcia wydatku, który musiałby
ponieść na samodzielny zakup szczepionki. Korzyść ta jest ponadto wymierna
i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest powszechnie dostępna dla
wszystkich osób).
Z analizy wydanych interpretacji podatkowych wynika ponadto, że w niektórych przypadkach podatnicy powołują
się na zwolnienie wynikające z treści art.
21 ust. 1 pkt 11 updof. W myśl powołanego przepisu wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na
podstawie przepisów o bezpieczeństwie
i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub
przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie tych ustaw.
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przekazanej pracownikowi szczepionki przeciw grypie jest więc uzależniona od
łącznego spełnienia dwóch przesłanek,
tj.: świadczenia te muszą przysługiwać na
podstawie przepisów o bezpieczeństwie
i higienie pracy oraz zasady przyznawania tych świadczeń muszą wynikać z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.
Do przepisów regulujących powyższe zasady należy zaliczyć Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 stycznia 2012
r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub
podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz.U. poz. 40),
w załączniku do którego w poz. 11 zostały
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wymienione szczepienia przeciw grypie.
Analiza przywołanego rozporządzenia
prowadzi do wniosku, że szczepienia przeciw grypie zalecane są wyłącznie w jednostkach podległych i nadzorowanych przez
Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra
właściwego do spraw zagranicznych, ministra sprawiedliwości oraz szefa służby celnej,
przy wykonywaniu których osoby je wykonujące są narażone na działanie biologicznego czynnika chorobotwórczego mogącego
wywołać chorobę zakaźną, a podanie szczepionki przeciw tej chorobie zakaźnej powoduje uodpornienie na nią (tak m.in. deklaruje Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
z 2.05.2014 r., nr ITPB2/415-112/14/MU
– interpretacja dotyczyła szczepień dla
funkcjonariuszy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej).
Jedynie zatem w tego typu przypadkach brak jest obowiązku rozpoznania
podlegającego opodatkowaniu przychodu podatkowego. Organy podatkowe, powołując się na art. 20 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi, wskazują niekiedy nawet na brak przychodu podatkowego.
Z brzmienia powyższego przepisu wynika
bowiem, że to po stronie pracodawcy leży
obowiązek ponoszenia kosztów przeprowadzania szczepień oraz zakupu szczepionek. Pracodawca wypełnia zatem w tym
przypadku swój normatywny obowiązek
(por. zmiana interpretacji podatkowej wydana przez Ministra Finansów z 4 sierpnia 2015 r. nr DD3.8222.2.190.2015.CRS
oraz nr DD3.8222.2.191.2015.CRS).
Tak więc jedynie w ww. przypadkach
brak jest obowiązku rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych (częściowo
odpłatnych) świadczeń. W pozostałym
zakresie płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych będą obowiązani do obliczenia, poboru i wpłaty zaliczki
na podatek z tytułu nieodpłatnie przekazanych szczepionek przeciw grypie dla
pracowników (tak m.in. twierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 1 marca 2013 r., nr IPPB4/415951/12-4/MP).
Agnieszka Sadowska
doradca
podatkowy, wykładowca
w Stowarzyszeniu
Księgowych w Polsce
o/o w Toruniu

Jak rozliczać benefity
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Jak pracodawca powinien
dokumentować świadczenia
udostępniane pracownikom
odpłatnie?

Jak rozliczać benefity

DOROTA WALERJAN dorota.walerjan@hoganlovells.com
Pracodawcy częstokroć decydują
się na wprowadzenie częściowej – lub
ustalonej na preferencyjnych zasadach
– odpłatności za udostępniane pracownikom benefity; nierzadkie są również
przypadki, gdy pracownik zobowiązany jest do zwrotu całego kosztu świadczenia otrzymanego od pracodawcy.
Powody wprowadzenia takiej odpłatności mogą być różne, a najczęściej spotykane to: obciążenie pracownika częścią kosztów z myślą o zmotywowaniu
go do skorzystania z benefitu (przykładem jest uczestnictwo w zajęciach fitness) czy też skorzystanie z preferencji w zakresie obciążeń składkowych
(ZUS), przewidzianych dla świadczeń
częściowo odpłatnych. Oczywiście nie
można także wykluczyć, że pracodawca,
który chce dzielić z pracownikami koszty benefitów albo wręcz żąda zwrotu całości kosztu danego świadczenia, kieruje się względami czysto finansowymi,
w tym wynikającymi z obowiązujących
umów i regulaminów pracy (jak w przy-

padku obowiązku zwrotu przez pracownika kosztu prywatnych noclegów, posiłków czy taksówek).

Obowiązek wystawienia
pracownikowi faktury
Co do zasady, pracodawca, który
obciąża pracownika kosztami udostępnianego mu świadczenia (towaru lub
usługi), powinien rozpoznać z tego tytułu transakcję opodatkowaną podatkiem VAT. Od zasady tej istnieje wiele
wyjątków, obejmujących, przykładowo,
świadczenia pozostające poza zakresem
opodatkowania (jak świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) czy też świadczenia
dokonywane przez pracodawców korzystających ze zwolnienia z podatku
ze względu na obroty nieprzekraczające ustawowego progu (art. 113 ust.
1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług, dalej: uvat). Jednak
w przypadku świadczeń odpłatnych za38

sadą jest ich opodatkowanie, co oczywiście wiąże się z obowiązkiem odpowiedniego udokumentowania.
Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 uvat,
fakturę zobowiązany jest wystawić podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz
innego podatnika podatku VAT. Sprzedażą w rozumieniu przepisów uvat jest
m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium
kraju, a za takie uważa się również sytuacje, w których podatnik (np. pracodawca) dane świadczenie zakupi, a następnie
je odsprzeda. Nie ulega zatem wątpliwości, że pojęcie sprzedaży obejmuje wspomniane przypadki odsprzedaży świadczeń pracownikom, czyli sytuacje,
w których pracownicy partycypują w części kosztów przedmiotowych świadczeń
(benefitów) lub pokrywają je w całości.
Jednak powołany przepis wyraźnie wskazuje, że obowiązek wystawienia faktury
dotyczy wyłącznie podatnika dokonującego sprzedaży na rzecz innego podatnika podatku VAT, co oznacza, że do wy-

reklama

stawienia faktury co do zasady nie jest
zobowiązany pracodawca, który dokonuje sprzedaży na rzecz swojego pracownika
(osoby fizycznej niewystępującej w tym
przypadku jako podatnik VAT).
Należy przy tym pamiętać, że od powyższej zasady istnieje wyjątek, o którym
mowa w art. 106b ust. 3 pkt 1 uvat. Wskazany przepis stanowi mianowicie, że na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest
obowiązany wystawić fakturę dokumentującą czynności, o których mowa w 106b ust.
1 pkt 1 uvat – w tym sprzedaż na rzecz pracownika. Warunkiem jest, aby owo żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone
w terminie trzech miesięcy, licząc od końca
miesiąca, w którym pracodawca udostępnił
pracownikowi dane świadczenie (lub otrzymał od pracownika zapłatę, o ile miało to
miejsce przed wykonaniem świadczenia).
Podsumowując, pracodawca nie ma obowiązku wystawiania pracownikom faktur
z tytułu świadczeń, które sprzedaje lub odsprzedaje pracownikom (tj. wówczas, gdy
pracownik takie świadczenie finansuje w całości lub w części), chyba że pracownik zgłosi pracodawcy takie żądanie w odpowiednim terminie.
Odrębnym zagadnieniem są obowiązki pracodawcy w zakresie ewidencjonowania sprzedaży na rzecz pracowników
przy zastosowaniu kas fiskalnych.
Zgodnie z art. 111 ust. 1 uvat, „obowiązek taki dotyczy podatników dokonujących
sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej”. Jednak na podstawie art. 111 ust. 8 uvat Minister Finansów w drodze rozporządzenia z 4
listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej: rozporządzenie) zwolnił z powyższego obowiązku
niektóre grupy podatników oraz niektóre
czynności. W szczególności, w par. 2 ust. 1
rozporządzenia, przewidziano zwolnienie
z obowiązku ewidencjonowania czynności „Dostawy towarów i świadczenia usług
przez podatnika na rzecz jego pracowników” (zwolnienie obowiązuje do 31 grudnia 2016 r. i ma zostać przedłużone o kolejny rok). Należy jednak podkreślić, że ww.
zwolnienie nie dotyczy tych podatników,
którzy rozpoczęli ewidencjonowanie wskazanych czynności przed dniem 1 stycznia 2015 r. Jak z powyższego wynika, zasadą jest, że dostawa towarów i świadczenie
usług przez podatnika na rzecz jego pracowników objęte są zwolnieniem z obowiązku

rejestracji przy zastosowaniu kas fiskalnych,
z uwzględnieniem ww. wyłączenia.
Jednakże powyższa zasada doznaje szeregu ograniczeń wyszczególnionych w par.
4 rozporządzenia, dotyczących m.in. dostaw paliw silnikowych, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, perfum
i wód toaletowych, jak również świadczenia
przez pracodawcę szeregu własnych usług.
Choć znaczna część z tych ograniczeń nie
dotyczy świadczeń na rzecz pracowników,
to zwolnienie z obowiązku rejestracji przy
zastosowaniu kas fiskalnych nie obejmuje
sprzedaży na rzecz pracowników m.in. paliw silnikowych.
Wbrew pozorom powyższe przepisy mogą mieć duże znaczenie praktyczne dla rozliczeń z pracownikami, którzy
wykorzystują dla celów prywatnych służbowe samochody lub posługują się kartami paliwowymi pracodawcy. Taki wniosek
płynie z interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 3 lipca 2015 r., nr ILPP2/4512-1-250/15-4/
MN, dotyczącej pracodawcy stosującego dwie metody rozliczania z pracownikami paliwa zużywanego dla celów służbowych oraz prywatnych celów pracownika:
pierwsza metoda polegała na tym, że pracownik płacił za całe zatankowane na stacji paliwo przy użyciu firmowej karty, druga zaś na tym, że pracownik płacił za zakup
z własnych środków; w obu przypadkach
faktura za całe nabyte paliwo była wystawiana na pracodawcę, który po zakończeniu miesiąca rozliczał się z pracownikiem
za równowartość paliwa zużytego do celów prywatnych lub służbowych. Organ
interpretacyjny uznał, że w obu tych przypadkach dochodzi do odpłatnej dostawy
paliwa przez pracodawcę na rzecz pracowników w części, w jakiej jest ono wykorzystywane do celów prywatnych; obrót ten
pracodawca zobowiązany jest zatem ewidencjonować na kasie fiskalnej.
Tego rodzaju wykładnia wydaje się
mieć daleko idące skutki, nie tylko z perspektywy praktycznej i podatkowej (obowiązek instalacji kasy fiskalnej przez
pracodawcę), lecz także z perspektywy regulacyjnej – obrót paliwem podlega przecież szczególnym zasadom i koncesjonowaniu.
Dorota Walerjan
doradca podatkowy,
Counsel, kancelaria
Hogan Lovells
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WARTO
MOTYWACJA
ZOBACZYĆ
w kinie

Reżyseria: Clint Eastwood
Obsada: Tom Hanks, Laura Linney, Aaron Eckhart, Autumn Reeser, Sam Huntington
Premiera: 2 grudnia 2016 r.
Gatunek: dramat/biograficzny

Sully
15 stycznia 2009 roku cały świat był świadkiem „cudu na rzece
Hudson”, kiedy to kapitan „Sully” Sullenberger posadził uszkodzony samolot na zimnych wodach rzeki Hudson, ratując życie 155
osobom znajdującym się na pokładzie.
Reżyseria: Gareth Edwards
Obsada: Felicity Jones, Mads
Mikkelsen, Forest Whitaker
Premiera: 15 grudnia 2016 r.
Gatunek: science-fiction/akcja/
przygodowy

Firmowa gwiazdka

Łotr Jeden. Gwiezdne wojny

Reżyseria: Josh Gordon, Will Speck
Obsada: Jennifer Aniston, Jason Bateman, Olivia Munn,
T.J. Miller
Premiera: 9 grudnia 2016 r.
Gatunek: komedia

„Łotr Jeden" to pierwszy film z cyklu "Gwiezdne wojny - historie".
Pierwszy film z tego cyklu opowiada historię buntowników próbujących wykraść plany Gwiazdy Śmierci. W kinach od 15 grudnia!

Firmowa impreza gwiazdkowa, zwana popularnie "śledzikiem" to nieodłączna część miejskiego rytuału bożonarodzeniowego. Nierzadko dzieją się tam rzeczy, na których
widok Święty Mikołaj posiwiałby do reszty. Niejeden po takiej imprezie obudził się w miejscu przypominającym stajenkę, niejedna po 9 miesiącach próbowała sobie przypomnieć,
jak doszło do tego "niepokalanego poczęcia". Zobaczcie, co
się stanie, gdy niezapowiedziana firmowa impreza świąteczna wymknie się spod kontroli, śledzik pójdzie na dno, klękające bydlęta przemówią ludzkim głosem, a pracownicy pewnej szanowanej firmy tak przegną choinkę, że igły będą sobie
wyjmować z różnych części ciała, aż do Wielkanocy.
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Reżyseria: J.A. Bayona
Obsada: Lewis MacDougall,
Liam Neeson, Felicity Jones
Premiera: 25 grudnia 2016 r.
Gatunek: fantasy/dramat

Siedem minut po północy
Niewielu jest dorosłych, którzy mieliby tyle odwagi co 10-letni
Josh. Chłopiec codziennie musi bronić się przed grupą starszych
chłopaków, którzy prześladują go w szkole. Prawdziwy dramat jednak rozgrywa się w domu chłopca. Samotnie wychowująca go matka przegrywa walkę z chorobą, a lekarze rozkładają ręce.

WARTO ZOBACZYĆ
w teatrze

Kalino malino czerwona
jagodo
Reżyseria: Igor Gorzkowski
Występują: Aleksandra Grzelak, Olga Omeljaniec, Natalia Sikora,
Diana Zamojska
Wystarczy jedno słowo, żeby iskra opowieści przeskoczyła jak po wysuszonym drewnie i rozpaliła w czterech starych kobietach namiętności
i smutki z lat młodości. Spektakl jest efektem etnograficznej wędrówki
czterech młodych aktorek na Kurpiowszczyznę. Siłą napędową przedstawienia jest unikalny scenariusz powstały na bazie wspomnień napotkanych tam kobiet oraz ludowe szlagiery wykonywane na żywo.
Teatr Ochoty, Warszawa, www.teatrochoty.pl

Liżę twoje serce
Reżyseria: Agnieszka Glińska
Występują: Helena Sujecka, Ewa Szlempo, Artur Bocheński,
Justyna Szafran, Maciej Maciejewski, Emose Uhunmwangho,
Agnieszka Oryńska-Lesicka i inni
Rzecz dzieje się we Wrocławiu w 1945 roku. Młoda Cyganka desperacko szuka swojego ukochanego, Cygana ze złotym zębem i spotyka po drodze niezwykłe – a przecież w tamtym czasie i miejscu oczywiste – postaci. Nikt nie
jest tu u siebie, wszyscy próbują ułożyć sobie życie w mieście wśród morza
ruin: szabrownicy, profesorowie ze Lwowa, żydowscy aktorzy.
Teatr Capitol, Wrocław, www.teatr-capitol.pl

O mniejszych braciszkach
św. Franciszka
Reżyseria: Petr Nosálek
Występują: Izabella Kurażyńska, Ewa Scholl, Maciej Owczarzak, Krzysztof Prygiel, Damian Kamiński

Opowieść Marty Guśniowskiej to historia wędrującego po świecie św.
Franciszka, hołdującego zasadzie ubóstwa i umiłowania bliźnich, nawet tych maluczkich. Św. Franciszek podczas swojej wędrówki humorem i dobrocią zjednuje sobie ludzi. Pokazuje, jak pogoda ducha i dobre
uczynki mogą sprawić, że życie nasze i bliźnich staną się lżejsze. Sztuka
pełna jest zabawnych dialogów, ale przesłanie ma całkiem poważne – o
tym, jak ważna w życiu jest miłość i dobro. Spektakl w żywym planie z
udziałem oryginalnych lalek.
Teatr Lalek Guliwer, Warszawa, www.teatrguliwer.waw.pl
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SKAŁA PISZE ...

felieton
Inspiracje
nieoczywiste są free,
za wszystko inne…
To tytuł mojego wystąpienia z Festiwalu Inspiracji
2016, sprzed dosłownie tygodnia. A piszę o tym, bo
święta blisko, i 2017 rok też za pasem. Szukamy
pomysłów, by było tradycyjnie (bo jednak święta),
i nowych inspiracji, bo jednak Nowy Rok. Tymczasem wystarczy odrobina uważności, by dostrzec je
wokół siebie…

MAREK SKAŁA

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

Słowo „nieoczywiste” podoba mi się od roku. Nie wiem, skąd
przyszło, gdzie i u kogo je usłyszałem. Moim zdaniem oznacza
ono sytuacje zwyczajne, niemal codzienne. Te, które wpływają na nas, jeśli tylko jesteśmy na tyle uważni, by je dostrzec. Dla
mnie coś nieoczywistego to drobiazg, coś bez znaczenia. Zdarzenie, tekst, jedno zdanie, drobna obserwacja. Jednak po jakimś czasie okazuje się, że to miało znaczenie. Dla ciebie. Inni
nawet tego nie zauważyli. – Przykładowo – ciekawie byłoby
zrobić badania pokazujące nastroje warszawiaków zależnie od
stacji metra, od której zaczynają podróż.
Nieoczywistość pozytywna – na większości stacji metra po
dotarciu na peron widzisz, że pociąg wjedzie za powiedzmy 2 minuty 30 sekund. Albo za 3 minuty 40 sekund. I co
dziesięć sekund jest coraz bliżej. Super!
Nieoczywistość negatywna – na niektórych stacjach otrzymasz informację, że pociąg właśnie ci uciekł. Dokładnie 1
minutę i 30 sekund temu… 40, 50… Jeśli się spieszysz, doznajesz typowego... Bo gdybyś wcześniej przyspieszył kroku, byłoby OK. Aha… i jeszcze nie wiesz, o której będzie
kolejny. Bo i po co?
Poniżej kilka inspiracji, o których mówiłem na Festiwalu
Inspiracji. Oraz ich efekty – zmiany, których sam dokonałem. U siebie lub u innych.
Inspiracja 1 – remontowa. Czy zauważyliście, że jeśli remontują jakąś ulicę, informacja na żółtej tablicy mówi… od kiedy
ulica jest zamknięta. A kogo to k… obchodzi? Brak natomiast
informacji, kiedy (nawet przypuszczalnie) ją otworzą.
Efekt – nigdy nie myśl za plecy, do tyłu. Myśl do przodu.
Nikogo nie interesuje, dlaczego zapomniałeś. Ważne, kiedy
przyniesiesz. Nie pisz: „przerwa 15 minut”; napisz „przerwa do 14.45”. BTW – ile minut trwa przerwa z kartki „zaraz wracam”?
Inspiracja 2 – maratońska. Przypadkowo przez kilka
wrześniowych tygodni mieszkałem na Powiślu. Ponieważ
w odległości 120 metrów od domu przez ulicę Rozbrat biegła(!) trasa maratonu, wyszedłem na Rozbrat na kawę i na
23 km trasy zrobiłem kilka zdjęć. Ot tak.
Efekt – przygotowując wystąpienie dla bardzo twardej
grupy menedżerów, połączyłem dwa zdjęcia. Z pytaniem,
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czy zawsze można „rok do roku”. I refleksją, że istnieją naturalne ograniczenia – wzrostu przychodów, zysku, możliwości
podległych pracowników, otoczenia rynkowego. Grupę prowadzących pięciu Kenijczyków od pierwszej grupy, jakby tu
poprawności politycznej nie pilnować, białych różniło kilkanaście minut. Protestującym mówię teraz – nie pitol o wyzwaniach
i kejpiajach, dołącz do Kenijczyków. Jeśli potrafisz.
Inspiracja 3 – bankowo-farmaceutyczna. Na Gali „Newsweeka” i „Forbsa” (banki przyjazne klientom i firmom) jeden
z prezesów mówił w kuluarach przy lampce wina o skutecznych
zespołach. Przypomniałem sobie, że trzy miesiące wcześniej wyrwałem z „Polityki” tekst pt. „Gdy zespół się zepsuł”. Po powrocie do Krakowa odszukałem tekst i przesłałem prezesowi. Zasadniczo chodzi o dwie sprawy. Trzeba zwiększyć empatię i dać
każdemu członkowi zespołu porównywalny czas w trakcie spotkania. Można to znaleźć w sieci jako case Matt Sakaguchi i Projekt Arystoteles.
Efekt pierwszy: dostałem maila od prezesa „dziękuję, zastosowałem MODEL ET; efekt znakomity!”. Mam teraz Model ET,
ściślej E&T, czyli Empatia + Time.
Efekt drugi: ćwiczenie „Podziel się jak Matt ze SWAT”, które
skokowo zmienia nastrój, skokowo integruje. Polega na tym, by
każda z osób w parze podzieliła się z partnerem swoim sukcesem. Druga osoba tylko słucha (empatycznie!). Potem dzieli się
druga osoba, a pierwsza słucha. Po jednej minucie dla każdego,
czyli równy czas (T). Czyli E&T. Trwa to, z instrukcjami, od 3
do 5 minut. A jak działa!
Inspiracja 4 – z tiramisu w tle. Kiedyś przeczytałem, że wystarczy pojechać do pracy inną drogą, aby rozkręcić pracę mózgu.
Przeczytałem i zapomniałem. Któregoś pięknego dnia spotkałem
w sklepie legendarnego dziennikarza, publicystę, autora znakomitych książek – Stefana Bratkowskiego. Z jego książek korzystam na
szkoleniach od lat. Przy okazji krótkiej rozmowy udzielił mi rady:
„Kupuj tutaj ciasta, są fantastyczne, domowe, pieką je okoliczne
gospodynie”. Następnego dnia zapytałem panią zza lady: „Wczoraj
kolega mówił mi…”. Tu riposta 1 – „Jeśli PAN STEFAN BRATKOWSKI tak powiedział, to może warto uwierzyć na słowo?”.
Przeprosiłem. Kupiłem. Za kilka dni riposta 2 – pani oczywiście ta
sama. „Proszę o pół kilo tiramisu”. Pani zważyła – wyszło 64 deko.
Powiedziała, że musi go tak podzielić, by mniejszy kawałek też był
sprzedawalny. Ja – OK. A pani na to: „Z drugiej strony jest to tylko 14 deko więcej niż pan chciał…”. Przeprosiłem. I powiedziałem, że już drugi raz mnie zawstydza. Uśmiechnęła się i skwitowała: „To czysta pragmatyka, przychodzi z wiekiem”.
Efekt – opracowałem cykl ćwiczeń polegających na zaplanowaniu drobnych zmian. By poruszyć mózg. Wybić go z nawyków,
schematów. Mówił o tym kiedyś Jacek Walkiewicz. Masz w sklepie 38 rodzajów sera. Dlaczego kupujesz stale te same trzy?
Może warto czasem kupić 20 deko innego? Albo słoik dżemu,
jakiego jeszcze w życiu nie próbowałeś? Albo pojechać na spacer
pierwszym z brzegu tramwajem do końca, na samą pętlę? Jeśli
jesteśmy gdzieś lub robimy coś pierwszy raz – mózg szaleje. Bawi
się (bo nowe!) i obawia jednocześnie (bo nowe!). Usiłuje znaleźć schemat, automatyzm. Myśli intensywnie, by uniknąć myślenia następnym razem. Rozwija się, a my z nim. Powodzenia!
I to by było na tyle.
Z życzeniami uważności i odkrywania inspiracji nieoczywistych
przez cały 2017 rok — Wasz Marek Skała.

WARTO PRZECZYTAĆ
Być liderem

Nie myśl, że NLP zniknie

Alex Ferguson, Michael Moritz

Rafał Żak

Wydawnictwo SQN

Wydawnictwo MT Biznes

Cena detaliczna: 49,90 zł

Cena detaliczna: 49,90 zł

W tej inspirującej książce Sir Alex Ferguson, jeden z najsłynniejszych piłkarskich menadżerów
w historii, zdradza sekrety swojego warsztatu
i opowiada o umiejętnościach, które cenił i ceni
najwyżej: jako piłkarz, trener, człowiek, LIDER.
Skupia się na wartościach nieodłącznie kojarzonych z jego stylem zarządzania: dyscyplinie, kontroli, pracy zespołowej i motywacji. Porusza także tematy mniej oczywiste, choć równie istotne w drodze do sukcesu: wyznaczanie zadań, analizę informacji i radzenie sobie z porażką.

Autor dokonuje krytycznego przeglądu nie tylko
obietnic NLP, ale i całego nurtu. Sprawdza skąd
wzięły się założenia podejścia i na ile są weryfikowane badaniami. Ocenia jakie NLP zgromadziło dowody potwierdzające swoje twierdzenia.
Sprawdza, gdzie NLP „ma rację”, a gdzie składa obietnice absurdalne. Jeśli
cenisz sobie nie tylko opowieść o metodach, ale również rzeczową dyskusję na temat dowodów na ich skuteczność – ta książka jest dla ciebie.

FISH!

Życie ma smak

Stephen C. Lundin, Harry Paul, John Christensen

Mariola Bojarska-Ferenc

Wydawnictwo Studio Emka

Wydawnictwo Edipresse Książki

Cena detaliczna: 34,90 zł

Cena detaliczna: 49,90 zł

FISH! to mądra, alegoryczna opowieść, ucząca, jak
zmienić życiowe nastawienie, by móc wreszcie znaleźć w pracy zadowolenie, a w życiu spokój i radość.
Nowe wydanie zostało wzbogacone ciekawymi historiami i dodatkowymi inspirującymi materiałami.
Jest to jedna z najpopularniejszych książek wszechczasów w kategorii publikacji o charakterze biznesowym. Bez względu na to,
jak przedstawia się Twoja sytuacja życiowa, FISH! pomoże Ci odkryć drzemiącą w Tobie siłę pozwalającą zmieniać świat na lepsze.

Mariola Bojarska-Ferenc w kilku prostych krokach
przybliża zasady prawidłowego odżywiania i podaje proste przepisy na zdrowe dania na każdą okazję.
Książka ta to też osobista relacja z odkrywania i zapamiętywania smaków życia. Autorka zdradza potrawy ze swojego rodzinnego domu, dania egzotyczne zaczerpnięte z kuchni świata, oraz te, które warto
po prostu jeść dla zdrowia i urody. „Życie ma smak” to nie tylko zestaw ponad
stu przepisów, ale także zbiór cennych podpowiedzi, przeznaczonych zarówno dla osób mniej, jak i bardziej aktywnych fizycznie.

Psychologia zmiany. Najskuteczniejsze narzędzia pracy z ludzkimi emocjami, zachowaniami i myśleniem

Pełna MOC życia. Jeśli o czymś w życiu marzysz – sięgnij po to. Wydanie II zmienione

Mateusz Grzesiak

Wydawnictwo Onepress

Wydawnictwo Onepress
Cena detaliczna: 39,90 zł
„Psychologia zmiany" Mateusza Grzesiaka to kompendium wiedzy stanowiące kompilację najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w coachingu,
terapii, mentoringu i consultingu. Opracował metodę opierającą się na holistycznym podejściu do człowieka i stworzył model psychologii interdyscyplinarnej. To książka przydatna nie tylko dla ludzi poszukujących rozwoju osobistego, ale także dla tych, którzy w przyszłości chcą także pomagać innym.

Jacek Walkiewicz
Cena detaliczna: 47 zł
Nowa książka Jacka Walkiewicza, to zapis osobistych doświadczeń, myśli i cytatów, które mają
skłonić do refleksji nad życiem, a także uświadomić czytelnikowi, jak wiele może osiągnąć definiując konkretne cele i biorąc odpowiedzialność za własne decyzje. To
świetna motywacja dla poszukujących odmiany i szczęścia, nawet jeśli
jeszcze nie do końca wiedzą, jak powinno ono wyglądać.

Szczęśliwszy o 10%

Mózg psychopaty

Dan Harris

James Fallon

Wydawnictwo Edgard

Wydawnictwo GWP

Cena detaliczna: 34,90 zł

Cena detaliczna: 34,90 zł

Zabawna i inteligentna historia sceptycznego dziennikarza, który odkrywa, że uważność
i medytacja to najlepsze tematy, jakimi kiedykolwiek się zajął. Autor z dziennikarskim zacięciem i osobistą motywacją konfrontuje swoją naturę sceptyka i niedowiarka z filozofią zen,
buddyzmem, medytacją i neurobiologią. Stawia dociekliwe pytania takim
mistrzom jak Eckhart Tolle, Jon Kabat-Zinn, Dalajlama, a także celebrytom i aktorom.

W fascynujący świat psychopatii zabiera nas ceniony amerykański psychiatra i neurobiolog. James Fallon, badając mózgi psychopatycznych
morderców, ku swojemu zdziwieniu odkrył, że
jego własny mózg wykazuje zmiany charakterystyczne dla tej grupy osób. Co więcej, dowiedział się, że kilku jego przodków w linii męskiej było mordercami, a przynajmniej podejrzewano ich
o dokonanie zbrodni. Fakt ten nie tylko zakłócił życie osobiste i zawodowe Fallona, ale sprawił, że zakwestionował on własną tożsamość.

